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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady powo∏ywania do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej;

2) przebieg s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych;

3) podstawowe uprawnienia i obowiàzki s∏u˝bowe
˝o∏nierzy zawodowych, w tym uprawnienia w za-
kresie dzia∏alnoÊci publicznej;

4) zasady otrzymywania uposa˝enia i innych nale˝-
noÊci pieni´˝nych przez ˝o∏nierzy zawodowych;
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5) zasady zwalniania ˝o∏nierzy zawodowych z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej;

6) przebieg s∏u˝by wojskowej kandydatów na ˝o∏nie-
rzy zawodowych;

7) przebieg s∏u˝by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych w razie
og∏oszenia mobilizacji, stanu wojennego i w cza-
sie wojny.

Art. 2. ˚o∏nierzem zawodowym mo˝e byç osoba
posiadajàca wy∏àcznie obywatelstwo polskie, o niepo-
szlakowanej opinii, której wiernoÊç dla Rzeczypospoli-
tej Polskiej nie budzi wàtpliwoÊci, posiadajàca odpo-
wiednie kwalifikacje oraz zdolnoÊç fizycznà i psychicz-
nà do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 3. 1. ˚o∏nierze zawodowi sà ˝o∏nierzami
w czynnej s∏u˝bie wojskowej.

2. ˚o∏nierze zawodowi pe∏nià zawodowà s∏u˝b´
wojskowà dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. S∏u˝ba
ta wymaga zdyscyplinowania, lojalnoÊci i poÊwi´ce-
nia.

3. Paƒstwo zapewnia ˝o∏nierzom zawodowym
godne warunki ˝ycia, umo˝liwiajàce oddanie si´ s∏u˝-
bie Narodowi i Ojczyênie, rekompensujàc odpowied-
nio trud, ograniczenia i wyrzeczenia zwiàzane z pe∏nie-
niem zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 4. 1. ˚o∏nierze zawodowi stanowià kadr´ za-
wodowà Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „Si∏ami Zbrojnymi”.

2. Kadra zawodowa Si∏ Zbrojnych dzieli si´ na:

1) korpus oficerów zawodowych;

2) korpus podoficerów zawodowych;

3) korpus szeregowych zawodowych.

3. Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych
zawodowych dzielà si´ na korpusy osobowe sk∏adajà-
ce si´ z grup osobowych.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, liczb´ stanowisk s∏u˝bowych w poszczególnych
korpusach kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych, uwzgl´d-
niajàc planowanà struktur´ Si∏ Zbrojnych.

5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzà-
dzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe oraz ustala
ich podzia∏ na grupy osobowe, zapewniajàc zaspoko-
jenie potrzeb Si∏ Zbrojnych.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, nazwy stanowisk s∏u˝bowych oraz ich
liczb´, wraz z zaszeregowaniem do okreÊlonego stop-
nia etatowego, grupy uposa˝enia oraz korpusu osobo-
wego i grupy osobowej.

Art. 5. 1. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà do pe∏nie-
nia zawodowej s∏u˝by wojskowej ustala wojskowa ko-

misja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie.
Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzjà.

2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje si´:

1) ˝o∏nierza zawodowego — z urz´du albo na jego
wniosek;

2) ˝o∏nierza i innà osob´, która zg∏osi∏a ch´ç pe∏nie-
nia zawodowej s∏u˝by wojskowej — z urz´du.

3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje si´
z urz´du ˝o∏nierzy zawodowych:

1) gdy nie wykonujà zadaƒ s∏u˝bowych z powodu
choroby trwajàcej nieprzerwanie przez trzy mie-
siàce;

2) je˝eli w ich stanie zdrowia nastàpi∏o pogorszenie
uniemo˝liwiajàce lub utrudniajàce wykonywanie
zadaƒ s∏u˝bowych;

3) gdy ulegli wypadkom pozostajàcym w zwiàzku
z pe∏nieniem zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
u których zosta∏a stwierdzona choroba powsta∏a
w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub
warunkami s∏u˝by wojskowej;

4) w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicz-
noÊciowych badaƒ lekarskich — je˝eli zaliczeni zo-
stali do okreÊlonych grup osobowych;

5) przed skierowaniem do pe∏nienia zawodowej s∏u˝-
by wojskowej poza granicami paƒstwa oraz po po-
wrocie do kraju;

6) je˝eli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest
niezb´dne w post´powaniu karnym lub w spra-
wach o wykroczenia.

4. Do wojskowej komisji lekarskiej mo˝na skiero-
waç z urz´du ˝o∏nierza zawodowego równie˝ w innych
ni˝ wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych
potrzebami Si∏ Zbrojnych, w tym w szczególnoÊci:

1) przed wyznaczeniem na stanowisko s∏u˝bowe;

2) w zwiàzku z przeniesieniem do innego korpusu
osobowego albo innej grupy osobowej;

3) przed zwolnieniem z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej z przyczyn innych ni˝ ze wzgl´du na stan zdro-
wia.

5. Do wojskowej komisji lekarskiej kierujà:

1) wojskowy komendant uzupe∏nieƒ — ˝o∏nierzy i in-
ne osoby ubiegajàce si´ o powo∏anie do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej;

2) dowódca jednostki wojskowej — w przypadkach
wymienionych w ust. 3 pkt 1—4 i ust. 4 pkt 3, a tak-
˝e, po uzgodnieniu z organem w∏aÊciwym do wy-
znaczenia ˝o∏nierza zawodowego na stanowisko
s∏u˝bowe, w przypadkach wymienionych w ust. 3
pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 2, jak równie˝ ˝o∏nierzy nad-
terminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej i zasad-
niczej s∏u˝by wojskowej ubiegajàcych si´ o powo-
∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej;
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3) sàd, prokurator, komendant jednostki organizacyj-
nej ˚andarmerii Wojskowej oraz inny organ, przed
którym toczy si´ post´powanie w sprawach
o przest´pstwo lub wykroczenie — w przypadku
wymienionym w ust. 3 pkt 6;

4) Minister Obrony Narodowej — wszystkich ˝o∏nie-
rzy zawodowych.

6. Ustala si´ nast´pujàce kategorie zdolnoÊci fi-
zycznej i psychicznej do zawodowej s∏u˝by wojskowej:

1) kategoria Z — zdolny do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej, co oznacza zdolnoÊç do pe∏nienia zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej oraz s∏u˝by w charakterze
kandydata na ˝o∏nierza zawodowego;

2) kategoria N — trwale lub czasowo niezdolny do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej oraz niezdolny do
s∏u˝by w charakterze kandydata na ˝o∏nierza za-
wodowego.

7. Orzeczenie o zaliczeniu danego ˝o∏nierza lub in-
nej osoby do jednej z kategorii, o których mowa
w ust. 6, w∏aÊciwe wojskowe komisje lekarskie wyda-
jà na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psy-
chicznej zdolnoÊci tej osoby do s∏u˝by w poszczegól-
nych rodzajach Si∏ Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz
na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bowych,
z uwzgl´dnieniem wyników badaƒ specjalistycznych,
a w razie potrzeby równie˝ obserwacji szpitalnej.

8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz chorób lub u∏omnoÊci uwzgl´dniany przy
orzekaniu o zdolnoÊci do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej oraz do s∏u˝by poza granicami paƒstwa;

2) wykaz chorób lub u∏omnoÊci uwzgl´dniany przy
orzekaniu o zdolnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by w po-
szczególnych rodzajach Si∏ Zbrojnych i rodzajach
wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach s∏u˝-
bowych wymagajàcych szczególnych predyspozy-
cji zdrowotnych;

3) w∏aÊciwoÊç i tryb post´powania wojskowych ko-
misji lekarskich;

4) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich
˝o∏nierzy zawodowych i osób ubiegajàcych si´
o powo∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej;

5) szczegó∏owe warunki orzekania o zdolnoÊci do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej;

6) szczegó∏owe warunki orzekania o zdolnoÊci do
s∏u˝by wojskowej poza granicami paƒstwa;

7) sposób ustalania zwiàzku chorób oraz Êmierci ze
s∏u˝bà wojskowà.

9. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 8, na-
le˝y wskazaç kategorie zdolnoÊci do zawodowej s∏u˝-
by wojskowej orzekane w razie stwierdzenia poszcze-
gólnych chorób lub u∏omnoÊci oraz uwzgl´dniç ozna-
czenie chorób lub u∏omnoÊci wed∏ug paragrafów

i punktów w celu zapewnienia ochrony danych osobo-
wych w procesie orzeczniczym, a tak˝e okreÊliç tryb
kierowania do wojskowych komisji lekarskich i tryb
post´powania tych komisji, z uwzgl´dnieniem prowa-
dzenia dodatkowych badaƒ specjalistycznych wyma-
ganych w poszczególnych rodzajach Si∏ Zbrojnych
i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowi-
skach s∏u˝bowych, a tak˝e do s∏u˝by poza granicami
paƒstwa, tryb wydawania orzeczeƒ i ich zatwierdza-
nia, niezb´dne elementy orzeczenia, tryb rozpatrywa-
nia odwo∏aƒ i sprzeciwów od tych orzeczeƒ oraz ich
uchylania w trybie nadzoru, niezb´dnà dokumentacj´
lekarskà i inne dokumenty mogàce stanowiç podsta-
w´ orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, wzór skie-
rowania do wojskowych komisji lekarskich, jak rów-
nie˝ wzory orzeczeƒ i certyfikatów wydawanych przez
te komisje. Rozporzàdzenie zapewni, aby do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej by∏y powo∏ywane i pe∏ni∏y jà
osoby posiadajàce stan zdrowia odpowiadajàcy wa-
runkom zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy nast´pujàce okre-
Êlenia oznaczajà:

1) ˝o∏nierze zawodowi — ˝o∏nierzy powo∏anych do
zawodowej s∏u˝by wojskowej i pe∏niàcych t´ s∏u˝-
b´ na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta-
∏ej lub kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej,
z wyjàtkiem ˝o∏nierzy zawodowych aplikantów,
asesorów i s´dziów sàdów wojskowych, którzy na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z póên. zm.1)) pe∏nià s∏u˝b´ sta∏à;

2) potrzeby Si∏ Zbrojnych — celowoÊç:
a) powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej,
b) wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe,
c) zwolnienia ze stanowiska s∏u˝bowego,
d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozy-

cji albo do innego korpusu osobowego,
e) zwolnienia ˝o∏nierza zawodowego z zawodowej

s∏u˝by wojskowej
— w ramach liczby stanowisk w poszczególnych
korpusach kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych;

3) stanowisko s∏u˝bowe — usytuowanie ˝o∏nierza za-
wodowego w hierarchii s∏u˝bowej jednostki 
organizacyjnej, z okreÊlonymi dla tego stanowi-
ska:

a) nazwà,

b) stopniem etatowym,

c) wymaganiami kwalifikacyjnymi,

d) opisem stanowiska,

e) grupà uposa˝enia,

f) korpusem osobowym,

g) grupà osobowà;
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4) stopieƒ etatowy — okreÊlony dla danego stanowi-
ska s∏u˝bowego stopieƒ wojskowy;

5) wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe — stanowisko s∏u˝-
bowe, którego stopieƒ etatowy jest wy˝szy od
stopnia etatowego poprzednio zajmowanego sta-
nowiska s∏u˝bowego;

6) równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — stanowisko
s∏u˝bowe, którego stopieƒ etatowy jest równy
stopniowi etatowemu poprzednio zajmowanego
stanowiska s∏u˝bowego;

7) stanowiska g∏ówne — stanowiska s∏u˝bowe prze-
znaczone dla oficerów zawodowych, na których
ponosi si´ bezpoÊrednià odpowiedzialnoÊç za
zdolnoÊç bojowà pododdzia∏ów, oddzia∏ów i in-
nych jednostek organizacyjnych bàdê bezpoÊred-
nià odpowiedzialnoÊç za istotny element funkcjo-
nowania Si∏ Zbrojnych w okresie pokoju lub woj-
ny;

8) stanowiska poÊrednie — stanowiska s∏u˝bowe
przeznaczone dla oficerów zawodowych, wyod-
r´bnione spoÊród wszystkich stanowisk s∏u˝bo-
wych, na których pe∏nienie s∏u˝by przygotowuje
ich do obj´cia stanowisk g∏ównych;

9) stanowiska zasadnicze — grup´ stanowisk s∏u˝bo-
wych obejmujàcà stanowiska g∏ówne i poÊred-
nie;

10) stanowiska szczególne — stanowiska s∏u˝bowe
specyficzne z uwagi na rodzaj i charakter wykony-
wanych obowiàzków oraz wymagaƒ kwalifikacyj-
nych, do których przygotowanie nie jest realizo-
wane w systemie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego w ramach szkolnictwa wojskowego;

11) stanowiska zabezpieczajàce — stanowiska s∏u˝bo-
we przeznaczone dla oficerów zawodowych, wy-
odr´bnione spoÊród wszystkich stanowisk s∏u˝bo-
wych, z wy∏àczeniem stanowisk zasadniczych
i szczególnych;

12) kadencja na stanowisku — okres pe∏nienia przez
˝o∏nierza zawodowego s∏u˝by na stanowisku s∏u˝-
bowym okreÊlony w opisie stanowiska s∏u˝bowe-
go, jakie ˝o∏nierz ten zajmuje, oraz w decyzji per-
sonalnej wyznaczajàcej go na to stanowisko;

13) kontrakt — pisemnà umow´ zawartà mi´dzy oso-
bà zg∏aszajàcà ch´ç pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej lub s∏u˝by w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego a organem w∏aÊciwym do
zawarcia takiej umowy;

14) modele przebiegu s∏u˝by wojskowej — przewi-
dzianà dla poszczególnych korpusów kadry zawo-
dowej Si∏ Zbrojnych kolejnoÊç zajmowania po-
szczególnych stanowisk s∏u˝bowych, na podsta-
wie której planuje si´ rozwój s∏u˝bowy ˝o∏nierzy
zawodowych;

15) s´dziowie sàdów wojskowych — ˝o∏nierzy zawo-
dowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà
na stanowiskach s´dziów w sàdach wojskowych

i w Departamencie Sàdów Wojskowych Minister-
stwa SprawiedliwoÊci;

16) prokuratorzy wojskowi — ˝o∏nierzy zawodowych
pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na stano-
wiskach prokuratorów w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury;

17) obj´cie stanowiska s∏u˝bowego — okreÊlony
w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej dzieƒ
przystàpienia ˝o∏nierza zawodowego do wykony-
wania obowiàzków s∏u˝bowych na stanowisku
s∏u˝bowym, na które ˝o∏nierz ten zosta∏ wyznaczo-
ny decyzjà uprawnionego organu;

18) adres zameldowania — adres miejsca zameldowa-
nia ˝o∏nierza zawodowego na pobyt sta∏y.

2. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa o:

1) jednostce wojskowej — nale˝y przez to rozumieç
jednostk´ wojskowà, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.2)), oraz
jednostki organizacyjne podporzàdkowane Mini-
strowi Obrony Narodowej i przez niego nadzoro-
wane, przedsi´biorstwa paƒstwowe, dla których
jest on organem za∏o˝ycielskim, oraz komórki or-
ganizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) decyzji — nale˝y przez to rozumieç równie˝ rozkaz
personalny.

Art. 7. 1. Przewidziane w ustawie uprawnienia
i obowiàzki dowódców jednostek wojskowych w sto-
sunku do ˝o∏nierzy zawodowych:

1) pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w jednost-
kach organizacyjnych podporzàdkowanych Mini-
strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych, przedsi´biorstwach paƒstwowych, dla
których jest on organem za∏o˝ycielskim, albo ko-
mórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony
Narodowej — przys∏ugujà odpowiednio dyrekto-
rom (szefom, komendantom, kierownikom, preze-
som) tych jednostek i komórek organizacyjnych;

2) zajmujàcych stanowiska dowódców jednostek
wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów,
kierowników, prezesów) — przys∏ugujà ich bezpo-
Êrednim prze∏o˝onym.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do kie-
rowników instytucji cywilnych, o których mowa
w art. 22 ust. 1.

Art. 8. 1. Od decyzji wydanych przez w∏aÊciwe or-
gany w sprawach okreÊlonych w ustawie ˝o∏nierz za-
wodowy mo˝e wnieÊç odwo∏anie do organu wy˝sze-
go stopnia, na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
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14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.3)), a tak˝e, z zastrze˝eniem ust. 2, skarg´ do w∏a-
Êciwego sàdu administracyjnego, na zasadach okre-
Êlonych w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo
o ustroju sàdów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269).

2. Skarga do w∏aÊciwego sàdu administracyjnego
nie mo˝e byç wniesiona na decyzje w sprawach:

1) wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stano-
wiska s∏u˝bowego oraz przeniesienia do rezerwy
kadrowej lub do dyspozycji;

2) mianowania na stopieƒ wojskowy;

3) przeniesienia do innego korpusu osobowego lub
do innej grupy osobowej;

4) delegowania do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
poza jednostkà wojskowà.

Rozdzia∏ 2

Powo∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej

Art. 9. 1. Stosunek s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by
wojskowej powstaje w drodze powo∏ania, na podsta-
wie dobrowolnego zg∏oszenia do tej s∏u˝by, po spe∏-
nieniu ∏àcznie nast´pujàcych warunków:

1) wydaniu rozkazu personalnego o powo∏aniu do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej;

2) podpisaniu kontraktu na pe∏nienie zawodowej
s∏u˝by wojskowej;

3) stawieniu si´ osoby powo∏anej, z którà zawarto
kontrakt, do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej.

2. Termin i miejsce rozpocz´cia pe∏nienia zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej okreÊla kontrakt.

3. Rozkaz personalny o powo∏aniu do zawodowej
s∏u˝by wojskowej wydaje, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏
Zbrojnych, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 10. Do zawodowej s∏u˝by wojskowej:

1) w korpusie oficerów zawodowych:
a) powo∏uje si´ ˝o∏nierza mianowanego na sto-

pieƒ wojskowy podporucznika (podporucznika
marynarki) po ukoƒczeniu przez niego:
— wy˝szej szko∏y wojskowej i uzyskaniu tytu∏u

zawodowego magistra (równorz´dnego),
— szkolenia wojskowego, w przypadku posia-

dania tytu∏u zawodowego magistra (równo-
rz´dnego),

b) mo˝e byç powo∏any oficer rezerwy posiadajàcy
tytu∏ zawodowego magistra (równorz´dny);

2) w korpusie podoficerów zawodowych:
a) powo∏uje si´ ˝o∏nierza mianowanego na sto-

pieƒ wojskowy kaprala (mata), posiadajàcego
Êwiadectwo dojrza∏oÊci, po ukoƒczeniu przez
niego nauki w szkole podoficerskiej,

b) mo˝e byç powo∏any podoficer rezerwy posiada-
jàcy Êwiadectwo dojrza∏oÊci;

3) w korpusie szeregowych zawodowych mo˝e byç
powo∏any:

a) ˝o∏nierz rezerwy, który ukoƒczy∏ co najmniej
gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe
oraz odby∏ w pe∏nym wymiarze zasadniczà s∏u˝-
b´ wojskowà,

b) ˝o∏nierz nadterminowej zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej i zasadniczej s∏u˝by wojskowej, który
ukoƒczy∏ co najmniej gimnazjum i posiada przy-
gotowanie zawodowe

— je˝eli posiada kwalifikacje przydatne w korpu-
sie osobowym, w jakim ma pe∏niç zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà, i po mianowaniu go na stopieƒ
wojskowy starszego szeregowego (starszego ma-
rynarza), je˝eli posiada ni˝szy stopieƒ wojskowy.

Art. 11. Je˝eli przemawiajà za tym uzasadnione
potrzeby Si∏ Zbrojnych, do zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej mo˝na powo∏aç, w korpusie szeregowych zawo-
dowych, pomimo niespe∏niania warunków okreÊlo-
nych w art. 10 pkt 3, osob´, która ukoƒczy∏a co naj-
mniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe
oraz szczególne kwalifikacje lub umiej´tnoÊci, po mia-
nowaniu na stopieƒ wojskowy starszego szeregowe-
go (starszego marynarza).

Art. 12. 1. Kontrakt na pe∏nienie zawodowej s∏u˝by
wojskowej mo˝e byç zawarty jako:

1) kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej;

2) kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

2. W∏aÊciwym do zawierania kontraktów jest or-
gan uprawniony do wyznaczenia ˝o∏nierza zawodowe-
go na stanowisko s∏u˝bowe, na którym ˝o∏nierz b´dzie
pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.

3. Kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by terminowej zawie-
ra si´ na okres do szeÊciu lat.

Art. 13. 1. Z ˝o∏nierzami powo∏anymi do zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej zawiera si´ kontrakty na pe∏nie-
nie s∏u˝by terminowej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Z ˝o∏nierzami, którzy ukoƒczyli wy˝szà szko∏´
wojskowà lub szkolenie wojskowe, o których mowa
w art. 10 pkt 1 lit. a, albo szko∏´ podoficerskà z ocenà
ogólnà bardzo dobrà lub dobrà, mogà byç zawarte
kontrakty na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej.

Art. 14. 1. Najpóêniej na dwanaÊcie miesi´cy przed
dniem up∏ywu okresu, na jaki zosta∏ zawarty kontrakt
na pe∏nienie s∏u˝by terminowej, ˝o∏nierz zawodowy
mo˝e wystàpiç z wnioskiem o zawarcie kolejnego kon-
traktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12165 — Poz. 1750

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188.



2. Z ˝o∏nierzem zawodowym pe∏niàcym zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w ramach kontraktu na pe∏nienie
s∏u˝by terminowej mo˝e byç podpisany, na jego wnio-
sek, kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, je˝eli posiada
bardzo dobrà ocen´ w ostatniej opinii okresowej.

3. Z inicjatywà zawarcia kolejnego kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by terminowej lub kontraktu na pe∏nie-
nie s∏u˝by sta∏ej mo˝e wystàpiç równie˝ dowódca jed-
nostki wojskowej, w której ˝o∏nierz zawodowy pe∏ni
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.

Art. 15. Kontrakt powinien zawieraç:

1) oznaczenie stron — stopieƒ wojskowy, imi´ i na-
zwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe dowódcy jed-
nostki wojskowej, a tak˝e stopieƒ wojskowy, imi´
i nazwisko, imi´ ojca, dat´ urodzenia, adres zamel-
dowania, seri´ i numer dowodu to˝samoÊci oraz
numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej
˝o∏nierza lub innej osoby powo∏ywanej do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej;

2) dat´ i miejsce podpisania;

3) okreÊlenie dnia rozpocz´cia zawodowej s∏u˝by
wojskowej, a w przypadku kontraktu na pe∏nienie
s∏u˝by terminowej, równie˝ dnia, do którego
kontrakt obowiàzuje;

4) okreÊlenie rodzaju stanowisk s∏u˝bowych, na któ-
rych b´dzie pe∏niona zawodowa s∏u˝ba wojskowa
— w przypadku kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by ter-
minowej;

5) oÊwiadczenie ˝o∏nierza lub innej osoby powo∏ywa-
nej do zawodowej s∏u˝by wojskowej, ˝e znane sà
im zasady pe∏nienia tej s∏u˝by;

6) podpisy stron.

Art. 16. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb powo∏ywania do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej oraz nadawania pierw-
szych stopni wojskowych osobom, o których mo-
wa w art. 10 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 oraz art. 11;

2) szczegó∏owy tryb zawierania kontraktów i wzory
kontraktów.

Rozporzàdzenie powinno zagwarantowaç, aby nabór
do zawodowej s∏u˝by wojskowej, przy uwzgl´dnieniu
kryteriów przewidzianych w ustawie, mia∏ charakter
otwarty i by∏ konkurencyjny.

Art. 17. 1. Przepisów art. 9, art. 10 pkt 1, art. 12,
art. 13 ust. 1 oraz art. 14 i 15 nie stosuje si´ w przy-
padku powo∏ania do zawodowej s∏u˝by wojskowej
aplikantów, asesorów i s´dziów w sàdach wojsko-
wych.

2. Powo∏anie do zawodowej s∏u˝by wojskowej
aplikantów, asesorów i s´dziów w sàdach wojsko-
wych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych.

Art. 18. 1. Pracownik powo∏any do zawodowej
s∏u˝by wojskowej zachowuje prawo do ostatnio po-
bieranego wynagrodzenia od pracodawcy do koƒca
miesiàca kalendarzowego, w którym jest obowiàzany
stawiç si´ do pe∏nienia tej s∏u˝by.

2. Stosunek pracy z pracownikiem powo∏anym do
zawodowej s∏u˝by wojskowej wygasa z dniem stawie-
nia si´ do tej s∏u˝by.

Rozdzia∏ 3

Przebieg zawodowej s∏u˝by wojskowej

Art. 19. ˚o∏nierz zawodowy pe∏ni zawodowà s∏u˝-
b´ wojskowà:

1) na stanowisku s∏u˝bowym w jednostce wojskowej,
z zastrze˝eniem art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1;

2) w rezerwie kadrowej;

3) w dyspozycji.

Art. 20. 1. ˚o∏nierz zawodowy zwolniony z dotych-
czas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego mo˝e byç
przeniesiony do rezerwy kadrowej organu okreÊlone-
go w ust. 3, je˝eli przewiduje si´ wyznaczenie go na
inne stanowisko s∏u˝bowe.

2. Okres pozostawania ˝o∏nierza zawodowego
w rezerwie kadrowej nie mo˝e byç jednorazowo d∏u˝-
szy ni˝ dwa lata, z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Organem wojskowym w∏aÊciwym do przenie-
sienia ˝o∏nierza zawodowego do rezerwy kadrowej
jest:

1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku ˝o∏-
nierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska
s∏u˝bowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obro-
ny Narodowej;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego —
w przypadku ˝o∏nierza zawodowego zwolnionego
ze stanowiska s∏u˝bowego w Sztabie Generalnym
Wojska Polskiego i podleg∏ych jednostkach orga-
nizacyjnych oraz w rodzajach Si∏ Zbrojnych, Ko-
mendzie G∏ównej ˚andarmerii Wojskowej i podle-
g∏ych im jednostkach wojskowych;

3) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w∏aÊciwego w sprawach kadr — w pozo-
sta∏ych przypadkach.

4. Je˝eli przeniesienie do rezerwy kadrowej nast´-
puje w zwiàzku ze skierowaniem ˝o∏nierza zawodowe-
go na studia zagraniczne, czas pozostawania w rezer-
wie kadrowej obejmuje okres tych studiów.

Art. 21. 1. ˚o∏nierz zawodowy, w stosunku do któ-
rego zosta∏a wydana decyzja o zwolnieniu z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej, mo˝e byç na okres do dnia
zwolnienia z tej s∏u˝by przeniesiony do dyspozycji.
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2. ˚o∏nierza zawodowego z dniem przeniesienia
do dyspozycji zwalnia si´ z dotychczas zajmowanego
stanowiska s∏u˝bowego.

3. Organem uprawnionym do przeniesienia ˝o∏nie-
rza zawodowego do dyspozycji jest organ, który wy-
da∏ decyzj´ o zwolnieniu ˝o∏nierza z zawodowej s∏u˝by
wojskowej, pozostawiajàc tego ˝o∏nierza na zaopa-
trzeniu w dotychczasowej lub innej jednostce wojsko-
wej.

4. ˚o∏nierza zawodowego przeniesionego do dys-
pozycji w∏aÊciwy dowódca mo˝e zwolniç z wykonywa-
nia zadaƒ s∏u˝bowych.

Art. 22. 1. ˚o∏nierz zawodowy, za jego pisemnà
zgodà, mo˝e pe∏niç zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na
stanowiskach s∏u˝bowych w:

1) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpie-
czeƒstwa Narodowego, Departamencie Sàdów
Wojskowych Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub
Agencji Wywiadu,

2) innych instytucjach i podmiotach realizujàcych
szczególne zadania na rzecz obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwa Paƒstwa

— zwanych dalej „instytucjami cywilnymi”.

2. Stanowiska s∏u˝bowe, o których mowa w ust. 1,
ujmuje si´ w wykazie prowadzonym przez Szefa Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego.

3. ˚o∏nierza zawodowego, o którym mowa
w ust. 1, wyznacza na wskazane stanowisko s∏u˝bowe
kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej
dla tego stanowiska.

4. ˚o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w instytucji cywilnej przys∏ugujà
uprawnienia i Êwiadczenia, w tym uposa˝enie i inne
nale˝noÊci pieni´˝ne, okreÊlone w przepisach dla ˝o∏-
nierzy zawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach
wojskowych, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Do ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w instytucjach cywilnych stosuje
si´ odpowiednio obowiàzujàce na zajmowanych przez
nich stanowiskach s∏u˝bowych przepisy prawa pracy
lub przepisy dotyczàce stosunku s∏u˝bowego, odno-
szàce si´ do obowiàzków pracodawcy i pracownika,
regulaminów pracy, wyró˝nieƒ niezwiàzanych z prze-
biegiem zawodowej s∏u˝by wojskowej, odpowiedzial-
noÊci materialnej pracowników, rozk∏adu czasu pracy
oraz bezpieczeƒstwa i higieny pracy, jak równie˝ two-
rzenia funduszu nagród, a tak˝e przyznawania nagród
innych ni˝ wynikajàce z przepisów ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052).

6. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór
w zakresie pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej nad
˝o∏nierzem zawodowym, o którym mowa w ust. 1.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) instytucje cywilne, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) szczegó∏owy tryb post´powania przy wyznaczaniu
˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska s∏u˝bowe
w instytucjach cywilnych i odwo∏ywania ze stano-
wisk;

3) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Naro-
dowej nadzoru, o którym mowa w ust. 6;

4) szczegó∏owe warunki i tryb opiniowania ˝o∏nierzy
zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà w instytucjach cywilnych oraz prze∏o˝o-
nych uprawnionych do sporzàdzenia opinii.

8. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 7, ustali
w szczególnoÊci informacje, które powinien zawieraç
wniosek o wyznaczenie ˝o∏nierza zawodowego na sta-
nowisko s∏u˝bowe w instytucji cywilnej, oraz kompe-
tencje w zakresie wyznaczania na stanowiska s∏u˝bo-
we w instytucjach cywilnych i odwo∏ywania z tych sta-
nowisk przez Ministra Obrony Narodowej i kierowni-
ków instytucji cywilnych.

Art. 23. Tryb post´powania i warunki wymagane
przy wyznaczaniu ˝o∏nierzy zawodowych na stanowi-
ska s∏u˝bowe aplikantów, asesorów i s´dziów w sà-
dach wojskowych oraz aplikantów, asesorów i proku-
ratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury i odwo∏ywania z tych stanowisk okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 206 i Nr 213, poz. 1802).

Art. 24. 1. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e byç wyznaczo-
ny lub skierowany do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej poza granicami paƒstwa.

2. Do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza
granicami paƒstwa wyznacza lub kieruje Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. ˚o∏nierzy zawodowych, o których mowa
w art. 44 ust. 1 pkt 1, do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej poza granicami paƒstwa wyznacza lub kie-
ruje Minister Obrony Narodowej.

4. W czasie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej poza granicami paƒstwa ˝o∏nierz zawodowy pod-
lega organowi, który wyznaczy∏ lub skierowa∏ go do
tej s∏u˝by. Podczas wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
poza granicami paƒstwa ˝o∏nierz zawodowy mo˝e
podlegaç, w zale˝noÊci od miejsca pe∏nienia zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej, równie˝ innym prze∏o˝onym.

5. ˚o∏nierzom zawodowym wyznaczonym do pe∏-
nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami
paƒstwa przys∏ugujà, w szczególnoÊci, nast´pujàce
uprawnienia i Êwiadczenia:

1) prawo przebywania w miejscu pe∏nienia s∏u˝by
wraz z ma∏˝onkiem i dzieçmi;
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2) prawo do nieodp∏atnego zakwaterowania w lokalu
mieszkalnym, wraz z niezb´dnym umeblowaniem
i wyposa˝eniem, zgodnie z warunkami miejsco-
wymi, odpowiednio do zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego i liczby przebywajàcych z nim cz∏on-
ków rodziny; w przypadku braku mo˝liwoÊci za-
pewnienia lokalu mieszkalnego ˝o∏nierzowi przy-
s∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny;

3) zwrot op∏at zwiàzanych z naukà dzieci w szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole Êredniej;

4) zwrot niezb´dnych, udokumentowanych kosztów
leczenia w paƒstwie, w którym pe∏ni s∏u˝b´, oraz
kosztów leczenia przebywajàcych z nim cz∏onków
rodziny.

6. Niezale˝nie od Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 5, ˝o∏nierzom zawodowym udajàcym si´ poza
granice paƒstwa w celu obj´cia stanowiska s∏u˝bowe-
go oraz ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ poza granicami
paƒstwa wyznaczonym na kolejne stanowisko za gra-
nicà w innym paƒstwie ni˝ dotychczas, a tak˝e ˝o∏nie-
rzom powracajàcym do kraju po zakoƒczeniu pe∏nie-
nia s∏u˝by poza granicami paƒstwa przys∏uguje zwrot
kosztów:

1) podró˝y ˝o∏nierza i przebywajàcych z nim cz∏on-
ków rodziny;

2) przewozu rzeczy osobistego u˝ytku i przedmiotów
gospodarstwa domowego;

3) przejazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by za granicà
i z powrotem do kraju cz∏onków rodziny nieprze-
bywajàcych z nim za granicà:

a) raz na dwa lata, je˝eli cz∏onek rodziny ˝o∏nierza
nie przesiedla∏ si´ za granic´ do miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by ˝o∏nierza,

b) jeden raz, je˝eli cz∏onek rodziny przebywa∏ z ˝o∏-
nierzem za granicà i ˝o∏nierzowi pokryto koszty
jego podró˝y, po up∏ywie nie mniej ni˝ jednego
roku po przesiedleniu.

7. ˚o∏nierzom zawodowym skierowanym do pe∏-
nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami
paƒstwa przys∏ugujà, w szczególnoÊci, nast´pujàce
uprawnienia i Êwiadczenia:

1) bezp∏atne zakwaterowanie i wy˝ywienie;

2) bezp∏atne Êwiadczenia zdrowotne oraz bezp∏atne
zaopatrzenie w leki i artyku∏y sanitarne;

3) bezp∏atny przewóz:

a) z kraju do miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powro-
tem, w zwiàzku z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa,

b) z miejsca pe∏nienia s∏u˝by do kraju i z powro-
tem, w razie Êmierci cz∏onka najbli˝szej rodziny;

4) urlop zdrowotny po powrocie do kraju, po zakoƒ-
czeniu pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa;

5) ubezpieczenie od nast´pstw nieszcz´Êliwych wy-
padków zaistnia∏ych w czasie pe∏nienia s∏u˝by po-

za granicami paƒstwa, wskutek których nastàpi∏o
uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia lub Êmierç ˝o∏-
nierza.

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przypadki, w których nast´puje wyznaczenie,
a w których skierowanie do pe∏nienia zawodowej s∏u˝-
by wojskowej poza granicami paƒstwa, szczegó∏owy
tryb post´powania przy wyznaczaniu lub kierowaniu
˝o∏nierzy zawodowych do pe∏nienia s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa, a tak˝e odwo∏ywania do kraju z tej s∏u˝-
by, warunki pe∏nienia przez ˝o∏nierzy s∏u˝by poza gra-
nicami paƒstwa, w tym zakres podleg∏oÊci, o której
mowa w ust. 4, warunki przyznawania Êwiadczeƒ ˝o∏-
nierzom wyznaczonym lub skierowanym do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicami paƒstwa oraz Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych ˝o∏nierzom w zwiàzku z wyznaczeniem
lub skierowaniem do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa. Rozporzàdzenie, okreÊlajàc obowiàzki
i uprawnienia ˝o∏nierzy zawodowych wyznaczonych
lub skierowanych do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by woj-
skowej poza granicami paƒstwa, powinno w szczegól-
noÊci uwzgl´dniç specyfik´ wykonywanych zadaƒ, za-
gro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia tych ˝o∏nierzy, a tak˝e
istniejàce w danym paƒstwie warunki miejscowe.

Art. 25. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której
˝o∏nierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko
s∏u˝bowe, mo˝e dodatkowo powierzyç ˝o∏nierzowi
czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych w tej jed-
nostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzo-
nym, na którym wyznaczony ˝o∏nierz czasowo nie wy-
konuje zadaƒ s∏u˝bowych.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
jednorazowo d∏u˝szy ni˝ pi´tnaÊcie miesi´cy.

3. W wyjàtkowych przypadkach podoficerowi za-
wodowemu mo˝na dodatkowo powierzyç czasowe
pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na stanowisku
s∏u˝bowym przewidzianym dla oficera zawodowego
zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (ka-
pitana marynarki) w∏àcznie, je˝eli nie wià˝e si´ z tym
powierzeniem stosunek prze∏o˝eƒstwa nad oficerami.

4. ˚o∏nierza zawodowego, któremu dodatkowo po-
wierzono czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych
na innym stanowisku s∏u˝bowym, nie zwalnia si´ ze
stanowiska dotychczas zajmowanego.

5. Przepisy ust. 1—4 majà zastosowanie równie˝
w przypadku czasowego powierzenia ˝o∏nierzowi za-
wodowemu obowiàzków pracownika wojska, z tym ˝e
w takim przypadku okres, o którym mowa w ust. 2, nie
mo˝e byç jednorazowo d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy.

Art. 26. 1. ˚o∏nierz zawodowy podlega opiniowa-
niu s∏u˝bowemu w formie:

1) opiniowania okresowego — przeprowadzanego na
szeÊç miesi´cy przed dniem up∏ywu kadencji lub
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej;

2) opiniowania specjalnego — przeprowadzanego
w przypadkach okreÊlonych w ust. 2.
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2. Specjalnà opini´ s∏u˝bowà sporzàdza si´ w ra-
zie:

1) ukoƒczenia studiów lub nauki w szkole wojskowej;

2) ukoƒczenia w trybie dziennym studiów doktoranc-
kich lub podyplomowych albo kursu trwajàcego
co najmniej trzy miesiàce;

3) zakoƒczenia pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej na stanowisku s∏u˝bowym poza granicami
paƒstwa;

4) wystàpienia o opini´ przez organ w∏aÊciwy do wy-
znaczenia na stanowisko s∏u˝bowe;

5) wystàpienia o opini´ przez sàd, prokuratora, ˚an-
darmeri´ Wojskowà, Wojskowe S∏u˝by Informa-
cyjne, rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznika
dyscypliny finansów publicznych, Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego albo Policj´.

3. Opinia s∏u˝bowa ma na celu ocen´ wykonywa-
nia przez ˝o∏nierza zawodowego obowiàzków s∏u˝bo-
wych i stanowi podstaw´ do okreÊlenia dalszego prze-
biegu jego s∏u˝by.

4. W okresowej opinii s∏u˝bowej prze∏o˝ony doko-
nuje oceny wywiàzywania si´ przez ˝o∏nierza zawodo-
wego z poszczególnych obowiàzków s∏u˝bowych na
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym okreÊlonych
w opisie tego stanowiska, wyra˝onà w skali: spe∏nia
wymagania, spe∏nia wymagania w ograniczonym za-
kresie lub nie spe∏nia wymagaƒ.

5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4,
prze∏o˝ony wystawia ogólnà ocen´ opiniowanego ˝o∏-
nierza zawodowego, wyra˝onà w skali od 2 do 5 (nie-
dostateczna, dostateczna, dobra i bardzo dobra).
W okresowej opinii s∏u˝bowej okreÊla si´ równie˝ pro-
gnoz´ przebiegu zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏nie-
rza bli˝szà, dalszà i perspektywicznà.

6. Opini´ s∏u˝bowà sporzàdza pismem odr´cznym
bezpoÊredni prze∏o˝ony ˝o∏nierza zawodowego.

7. Prze∏o˝ony jest obowiàzany dor´czyç, za pokwi-
towaniem, potwierdzonà kopi´ opinii s∏u˝bowej ˝o∏-
nierzowi zawodowemu, którego ona dotyczy, w ciàgu
czternastu dni od dnia jej sporzàdzenia. W opinii s∏u˝-
bowej zamieszcza si´ pouczenie o przys∏ugujàcym ˝o∏-
nierzowi zawodowemu prawie wniesienia odwo∏ania
od opinii.

8. ˚o∏nierzowi zawodowemu przys∏uguje prawo
wniesienia odwo∏ania od opinii s∏u˝bowej do wy˝sze-
go prze∏o˝onego w terminie czternastu dni od dnia jej
otrzymania. Odwo∏anie wniesione po terminie nie
podlega rozpoznaniu.

9. Wy˝szy prze∏o˝ony rozstrzyga ostatecznie spra-
w´ przez:

1) utrzymanie w mocy opinii s∏u˝bowej;

2) zmian´ opinii s∏u˝bowej lub jej uzupe∏nienie;

3) uchylenie i wydanie nowej opinii s∏u˝bowej.

10. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb opiniowa-
nia ˝o∏nierzy zawodowych, zapoznawania ich z treÊcià
opinii s∏u˝bowych oraz wnoszenia i rozpatrywania od
nich odwo∏aƒ, a tak˝e wzór arkusza opiniodawczego.
Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç, aby sporzà-
dzona opinia s∏u˝bowa w sposób jednoznaczny okre-
Êla∏a o przydatnoÊci lub braku przydatnoÊci ˝o∏nierza
zawodowego na zajmowanym stanowisku s∏u˝bo-
wym, cechy osobowoÊci ˝o∏nierza, w tym w szczegól-
noÊci odpornoÊç psychofizycznà na trudy zawodowej
s∏u˝by wojskowej, poziom i rzetelnoÊç wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych oraz predyspozycje do zajmowania
wy˝szych stanowisk, a tak˝e organy sporzàdzajàce
specjalne opinie s∏u˝bowe oraz zakres informacji za-
wartej w opinii specjalnej. Powinno ono zagwaranto-
waç, aby opiniowanie by∏o oparte na zasadzie jawno-
Êci, przy zachowaniu godnoÊci osobistej opiniowane-
go ˝o∏nierza zawodowego.

Art. 27. 1. Stopniami wojskowymi ˝o∏nierzy zawo-
dowych sà stopnie ustanowione w ustawie z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nadanie ˝o∏nierzowi zawodowemu pierwszego
i kolejnych stopni wojskowych nast´puje w drodze
mianowania.

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:

1) w korpusie oficerów zawodowych — stopieƒ woj-
skowy podporucznika (podporucznika marynarki);

2) w korpusie podoficerów zawodowych — stopieƒ
wojskowy kaprala (mata);

3) w korpusie szeregowych zawodowych — stopieƒ
wojskowy starszego szeregowego (starszego ma-
rynarza).

Art. 28. Warunkiem mianowania na stopieƒ woj-
skowy podporucznika (podporucznika marynarki) jest
ukoƒczenie wy˝szej szko∏y wojskowej i posiadanie ty-
tu∏u zawodowego magistra (równorz´dnego) albo po-
siadanie tytu∏u zawodowego magistra (równorz´dne-
go) i odbycie szkolenia wojskowego oraz zdanie egza-
minu na oficera.

Art. 29. 1. Na stopieƒ wojskowy kaprala (mata)
mianuje si´ ˝o∏nierza spe∏niajàcego warunki okreÊlo-
ne w art. 10 pkt 2 lit. a, w zwiàzku z powo∏aniem do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej.

2. Je˝eli przemawiajà za tym potrzeby Si∏ Zbroj-
nych, na stopieƒ wojskowy kaprala (mata) mo˝e byç
mianowany, po zdaniu egzaminu na podoficera, sze-
regowy zawodowy, który posiada Êwiadectwo dojrza-
∏oÊci i bardzo dobrà ogólnà ocen´ w opinii s∏u˝bowej
oraz nie ukoƒczy∏ trzydziestego roku ˝ycia.

Art. 30. Na stopieƒ wojskowy starszego szerego-
wego (starszego marynarza) mianuje si´ ˝o∏nierza
spe∏niajàcego warunki okreÊlone w art. 10 pkt 3 lub
art. 11, w zwiàzku z powo∏aniem do zawodowej s∏u˝by
wojskowej.

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12169 — Poz. 1750



Art. 31. 1. ˚o∏nierza zawodowego mianuje si´ na
stopieƒ wojskowy odpowiadajàcy stopniowi etatowe-
mu stanowiska s∏u˝bowego, na jakie ˝o∏nierz ma byç
wyznaczony, z zastrze˝eniem ust. 2. Mianowanie na-
st´puje z dniem obj´cia obowiàzków na stanowisku
s∏u˝bowym.

2. Warunkiem obj´cia obowiàzków na stanowisku
s∏u˝bowym jest mianowanie ˝o∏nierza zawodowego
przez uprawniony organ wojskowy na stopieƒ wojsko-
wy odpowiadajàcy stopniowi etatowemu stanowiska,
na jakie ma byç wyznaczony.

Art. 32. 1. Na stopnie wojskowe w korpusie ofice-
rów zawodowych, z wyjàtkiem stopnia wojskowego
podporucznika (podporucznika marynarki) i stopni
wojskowych genera∏ów (admira∏ów), mianuje Mini-
ster Obrony Narodowej.

2. Mianowanie ˝o∏nierzy zawodowych na stopieƒ
wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki)
i stopnie wojskowe genera∏ów (admira∏ów) nast´puje
z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w ustawie z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na stopnie wojskowe w korpusach podoficerów
zawodowych i szeregowych zawodowych mianuje or-
gan w∏aÊciwy do wyznaczenia ˝o∏nierza zawodowego
na stanowisko s∏u˝bowe, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Na pierwszy stopieƒ wojskowy w korpusach
podoficerów zawodowych i szeregowych zawodo-
wych mianuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego.

Art. 33. Utrata stopnia wojskowego oraz degrada-
cja nast´pujà na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej i w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.4)).

Art. 34. 1. ˚o∏nierza zawodowego zalicza do okre-
Êlonego korpusu osobowego oraz grupy osobowej
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w decyzji
o powo∏aniu go do zawodowej s∏u˝by wojskowej.

2. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e byç przeniesiony do
innego korpusu osobowego lub do innej grupy oso-
bowej przez organ w∏aÊciwy do wyznaczenia go na
stanowisko s∏u˝bowe, stosownie do posiadanych
kwalifikacji, ze wzgl´du na:

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem wojskowej
komisji lekarskiej;

2) potrzeby Si∏ Zbrojnych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do aplikan-
tów, asesorów i s´dziów w sàdach wojskowych.

Art. 35. 1. ˚o∏nierza zawodowego wyznacza si´ na
stanowisko s∏u˝bowe stosownie do potrzeb Si∏ Zbroj-
nych, w zale˝noÊci od wymaganych kwalifikacji zawo-
dowych okreÊlonych w opisie stanowiska oraz od po-
siadanej opinii s∏u˝bowej, a ˝o∏nierza pe∏niàcego za-
wodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej — od ustalonej dla niego indy-
widualnej prognozy przebiegu s∏u˝by.

2. OkreÊlenie indywidualnej prognozy przebiegu
s∏u˝by oficera zawodowego i podoficera zawodowe-
go, o której mowa w ust. 1, odbywa si´ w oparciu
o modele przebiegu s∏u˝by.

Art. 36. 1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne do
wyznaczenia na stanowiska s∏u˝bowe sà nast´pujàce:

1) stanowiska dla szeregowych zawodowych zaszere-
gowane do stopnia etatowego starszego szerego-
wego (starszego marynarza) — ukoƒczenie gimna-
zjum oraz posiadanie przygotowania zawodowe-
go i ukoƒczenie szkolenia wojskowego;

2) stanowiska dla podoficerów zawodowych zaszere-
gowane do stopnia etatowego:
a) kaprala (mata) i starszego kaprala (starszego

mata) — posiadanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci
i ukoƒczenie szko∏y podoficerskiej,

b) plutonowego (bosmanmata) — ukoƒczenie kur-
su specjalistycznego dla plutonowych (bos-
manmatów),

c) sier˝anta (bosmana) — ukoƒczenie kursu spe-
cjalistycznego dla sier˝antów (bosmanów),

d) starszego sier˝anta (starszego bosmana) —
ukoƒczenie kursu specjalistycznego dla star-
szych sier˝antów (starszych bosmanów),

e) m∏odszego chorà˝ego (m∏odszego chorà˝ego
marynarki) — ukoƒczenie kursu specjalistyczne-
go dla m∏odszych chorà˝ych (m∏odszych chorà-
˝ych marynarki),

f) chorà˝ego (chorà˝ego marynarki) — ukoƒczenie
kursu specjalistycznego dla chorà˝ych (chorà-
˝ych marynarki),

g) starszego chorà˝ego (starszego chorà˝ego ma-
rynarki) — ukoƒczenie kursu specjalistycznego
dla starszych chorà˝ych (starszych chorà˝ych
marynarki),

h) starszego chorà˝ego sztabowego (starszego
chorà˝ego sztabowego marynarki) — ukoƒcze-
nie kursu specjalistycznego dla starszych chorà-
˝ych sztabowych (starszych chorà˝ych sztabo-
wych marynarki);

3) stanowiska dla oficerów zawodowych zaszerego-
wane do stopnia etatowego:
a) podporucznika (podporucznika marynarki) —

ukoƒczenie wy˝szej szko∏y wojskowej i posiada-
nie tytu∏u zawodowego magistra (równorz´d-
nego) lub posiadanie tytu∏u zawodowego magi-
stra (równorz´dnego) oraz odbycie szkolenia
wojskowego i zdanie egzaminu na oficera,

b) porucznika (porucznika marynarki) — ukoƒcze-
nie kursu specjalistycznego dla poruczników
(poruczników marynarki),
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c) kapitana (kapitana marynarki) — ukoƒczenie
kursu specjalistycznego dla kapitanów (kapita-
nów marynarki),

d) majora (komandora podporucznika) — ukoƒ-
czenie studiów podyplomowych w Akademii
Obrony Narodowej lub Akademii Marynarki
Wojennej,

e) podpu∏kownika (komandora porucznika) —
ukoƒczenie kursu specjalistycznego dla podpu∏-
kowników (komandorów poruczników),

f)  pu∏kownika (komandora) — ukoƒczenie stu-
dium operacyjno-strategicznego,

g) genera∏a brygady (kontradmira∏a), genera∏a dy-
wizji (wiceadmira∏a), genera∏a broni (admira∏a
floty) i genera∏a (admira∏a) — ukoƒczenie stu-
dium polityki obronnej.

2. Do celów okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 i 3 na równi
ze Êwiadectwem lub dyplomem szko∏y wojskowej sà
traktowane Êwiadectwa lub dyplomy równorz´dnych
zagranicznych kursów, szkó∏ i uczelni, a w przypadku
stanowisk szczególnych — równie˝ innych równorz´d-
nych kusów, szkó∏ i uczelni zagranicznych i krajowych
na kierunkach zgodnych z opisem stanowiska.

Art. 37. 1. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà:

1) na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej
— pe∏ni t´ s∏u˝b´ na stanowiskach s∏u˝bowych
przez czas okreÊlony kadencjami;

2) na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by termi-
nowej — pe∏ni t´ s∏u˝b´ na stanowiskach s∏u˝bo-
wych przez czas kadencji, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Okres kadencji wynosi od roku do trzech lat.

3. Kadencj´ lub kadencje dla ˝o∏nierzy zawodo-
wych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, okreÊla si´ w ten
sposób, aby suma czasu trwania tych kadencji równa-
∏a si´ okresowi, na jaki zosta∏ zawarty kontrakt.

4. Okres kadencji na stanowisku s∏u˝bowym dla
ka˝dego ˝o∏nierza zawodowego ustala w decyzji or-
gan uprawniony do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝-
bowe, zgodnie z ustaleniami w tym zakresie zawarty-
mi w opisie stanowiska s∏u˝bowego, na jakie ˝o∏nierz
ma byç wyznaczony.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy
zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà
na stanowiskach s∏u˝bowych aplikantów, asesorów
i s´dziów w sàdach wojskowych oraz aplikantów, ase-
sorów i prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cywilnych.

Art. 38. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na
kolejne wy˝sze stanowisko g∏ówne jest uzale˝nione
od:

1) pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej na stano-
wisku lub stanowiskach poÊrednich, z zastrze˝e-
niem ust. 2;

2) uzyskania w okresowych opiniach s∏u˝bowych
ogólnej oceny bardzo dobrej lub dobrej, z zastrze-
˝eniem ust. 5.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie sto-
suje si´ przy wyznaczeniu oficera zawodowego na sta-
nowiska g∏ówne zaszeregowane do stopnia etatowe-
go podporucznika (podporucznika marynarki) oraz od
stopnia etatowego genera∏a dywizji (wiceadmira∏a)
wzwy˝.

3. Na pierwsze stanowisko poÊrednie oficer zawo-
dowy mo˝e byç wyznaczony jedynie ze stanowiska
g∏ównego.

4. S∏u˝ba na poszczególnych stanowiskach zasad-
niczych jest pe∏niona przez jednà kadencj´, z zastrze-
˝eniem art. 43 ust. 2.

5. W przypadku uzyskania przez oficera zawodo-
wego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na sta-
nowiskach zasadniczych w okresowej opinii s∏u˝bo-
wej ogólnej oceny bardzo dobrej lub dobrej mo˝e byç
on wyznaczony na stanowisko s∏u˝bowe zabezpiecza-
jàce o tym samym stopniu etatowym, jakie zajmowa∏.

6. W przypadku uzyskania przez oficera zawodo-
wego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na sta-
nowiskach zasadniczych w okresowej opinii s∏u˝bo-
wej ogólnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza si´ go na stanowisko s∏u˝bowe zabez-
pieczajàce o tym samym stopniu etatowym, jakie
zajmowa∏;

2) mo˝e byç on zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

Art. 39. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na
pierwsze stanowisko zabezpieczajàce jest uzale˝nione
od pe∏nienia przez niego zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej na stanowisku zasadniczym.

2. Oficer zawodowy pe∏niàcy zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowisku zabezpieczajàcym mo˝e byç
wyznaczony na stanowisko poÊrednie o tym samym
stopniu etatowym w przypadku uzyskania w okreso-
wej opinii s∏u˝bowej ogólnej oceny bardzo dobrej.

3. W przypadku uzyskania przez oficera zawodo-
wego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na sta-
nowisku zabezpieczajàcym w okresowej opinii s∏u˝bo-
wej ogólnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza si´ go na to samo lub inne równorz´dne
stanowisko zabezpieczajàce;

2) mo˝e byç on zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

Art. 40. 1. Wyznaczenie oficera zawodowego na
stanowisko szczególne uzale˝nione jest od posiadania
przez niego szczególnych kwalifikacji lub spe∏niania
wymagaƒ warunkujàcych wykonywanie niektórych
zawodów.
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2. Wyznaczenie oficera zawodowego na wy˝sze
stanowisko szczególne mo˝e nastàpiç w zale˝noÊci od
wolnych stanowisk s∏u˝bowych i od okresu zajmowa-
nia dotychczasowego stanowiska, a tak˝e od ogólnej
oceny bardzo dobrej lub dobrej w okresowej opinii
s∏u˝bowej.

3. Oficer zawodowy pe∏niàcy zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowisku szczególnym mo˝e byç wy-
znaczony, je˝eli przemawiajà za tym uzasadnione po-
trzeby Si∏ Zbrojnych, na stanowisko zasadnicze lub na
stanowisko zabezpieczajàce o tym samym stopniu
etatowym w przypadku uzyskania w okresowej opinii
s∏u˝bowej ogólnej oceny bardzo dobrej lub dobrej.

4. W przypadku uzyskania przez oficera zawodo-
wego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na sta-
nowisku szczególnym w okresowej opinii s∏u˝bowej
ogólnej oceny dostatecznej:

1) wyznacza si´ go na to samo lub inne równorz´dne
stanowisko szczególne;

2) mo˝e byç on zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy
zawodowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà
na stanowiskach s∏u˝bowych aplikantów, asesorów
i s´dziów w sàdach wojskowych.

Art. 41. 1. Wyznaczenie podoficera zawodowego
na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç w za-
le˝noÊci od wolnych stanowisk i od okresu zajmowa-
nia dotychczasowego stanowiska, a tak˝e od ogólnej
oceny bardzo dobrej lub dobrej w okresowej opinii
s∏u˝bowej oraz od odbycia, w zale˝noÊci od potrzeb,
stosownego kursu specjalistycznego.

2. W przypadku uzyskania przez podoficera zawo-
dowego w okresowej opinii s∏u˝bowej ogólnej oceny
dostatecznej:

1) wyznacza si´ go na to samo lub inne równorz´dne
stanowisko s∏u˝bowe;

2) mo˝e byç on zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

Art. 42. 1. Pe∏nienie zawodowej s∏u˝by wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych odbywa si´ na
podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

2. W przypadku uzyskania przez szeregowego za-
wodowego w okresowej opinii s∏u˝bowej ogólnej oce-
ny dostatecznej:

1) wyznacza si´ go na to samo lub inne równorz´dne
stanowisko s∏u˝bowe;

2) mo˝e byç on zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

Art. 43. 1. Wyznaczenie na stanowiska s∏u˝bowe
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowód-
ców rodzajów Si∏ Zbrojnych nast´puje z uwzgl´dnie-
niem odr´bnych przepisów.

2. Kadencja na stanowiskach s∏u˝bowych Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców
rodzajów Si∏ Zbrojnych wynosi trzy lata, z mo˝liwoÊcià
wyznaczenia na ponownà kadencj´, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. ˚o∏nierz zawodowy zajmujàcy stanowisko s∏u˝-
bowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub
dowódcy rodzaju Si∏ Zbrojnych mo˝e byç zwolniony
z zajmowanego stanowiska przed up∏ywem kadencji
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozu-
mieniu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
je˝eli przemawiajà za tym uzasadnione potrzeby Si∏
Zbrojnych.

Art. 44. 1. Organami w∏aÊciwymi do wyznaczania
na stanowiska s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk
˝o∏nierzy zawodowych sà:

1) Minister Obrony Narodowej  — w odniesieniu do
stanowisk s∏u˝bowych o stopniach etatowych pu∏-
kownika (komandora) i genera∏ów (admira∏ów)
oraz na które wyznacza na podstawie przepisów
odr´bnych ustaw, a tak˝e na stanowiska wymie-
nione w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 46 ust. 1 pkt 2;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego —
w odniesieniu do stanowisk s∏u˝bowych do stop-
nia etatowego podpu∏kownika (komandora po-
rucznika) w∏àcznie w komórkach organizacyjnych
wchodzàcych w sk∏ad Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego i w podleg∏ych Szefowi Sztabu General-
nemu Wojska Polskiego jednostkach organizacyj-
nych, a tak˝e w dowództwie Garnizonu Warszawa
oraz w podleg∏ych jednostkach organizacyjnych,
z zastrze˝eniem pkt 1 i 4—6;

3) dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych i Komendant G∏ówny ˚an-
darmerii Wojskowej — w odniesieniu do stano-
wisk s∏u˝bowych do stopnia etatowego podpu∏-
kownika (komandora porucznika) w∏àcznie w pod-
leg∏ych jednostkach wojskowych, z zastrze˝eniem
pkt 4—6;

4) dowódca okr´gu wojskowego, dowódca korpusu,
dowódca Garnizonu Warszawa i komendant aka-
demii wojskowej — w odniesieniu do stanowisk
s∏u˝bowych do stopnia etatowego kapitana (kapi-
tana marynarki) w∏àcznie w podleg∏ych jednost-
kach wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 5 i 6;

5) dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzàcej
w sk∏ad dywizji oraz komendant wy˝szej szko∏y
oficerskiej — w odniesieniu do stanowisk s∏u˝bo-
wych do stopnia etatowego starszego chorà˝ego
sztabowego (starszego chorà˝ego sztabowego
marynarki) w∏àcznie w podleg∏ych jednostkach
wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 6;

6) dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dywizji, do-
wódca pu∏ku i batalionu oraz dowódca zajmujàcy
równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — w odniesie-
niu do stanowisk s∏u˝bowych do stopnia etatowe-
go starszego sier˝anta (starszego bosmana)
w∏àcznie w podleg∏ej jednostce wojskowej;
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7) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — w odniesie-
niu do stanowisk s∏u˝bowych do stopnia etatowe-
go podpu∏kownika (komandora porucznika) w∏àcz-
nie w pozosta∏ych, niewymienionych w pkt 2—6,
jednostkach organizacyjnych oraz po zaopiniowa-
niu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Obrony Narodowej — w zakresie zgodnoÊci z licz-
bà i strukturà etatu w komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjàtkiem
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Do przenoszenia ˝o∏nierza zawodowego z jed-
nostki wojskowej, w której zajmowa∏ stanowisko s∏u˝-
bowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony
organ, któremu podlegajà obie te jednostki, przy za-
chowaniu posiadanych uprawnieƒ do wyznaczania na
stanowiska.

Art. 45. 1. ˚o∏nierza zawodowego zwalnia si´ z zaj-
mowanego stanowiska s∏u˝bowego:

1) je˝eli wojskowa komisja lekarska orzek∏a jego nie-
zdolnoÊç do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej w okreÊlonych jednostkach wojskowych albo
na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym;

2) gdy zlikwidowano zajmowane przez niego stano-
wisko s∏u˝bowe;

3) gdy up∏ynà∏ termin kadencji okreÊlony w decyzji
o wyznaczeniu na stanowisko s∏u˝bowe.

2. ˚o∏nierza zawodowego mo˝na zwolniç z zajmo-
wanego stanowiska s∏u˝bowego w przypadku potrze-
by wyznaczenia na równorz´dne lub wy˝sze stanowi-
sko.

3. ˚o∏nierza zawodowego zwolnionego ze stano-
wiska s∏u˝bowego w przypadkach wymienionych
w ust. 1 i 2 oraz ˝o∏nierza zawodowego pozostajàcego
w rezerwie kadrowej zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by
wojskowej, gdy odmówi pe∏nienia s∏u˝by na innym
równorz´dnym lub wy˝szym stanowisku.

4. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego ze stanowi-
ska s∏u˝bowego aplikanta, asesora i s´dziego sàdu
wojskowego oraz aplikanta, asesora i prokuratora woj-
skowej jednostki organizacyjnej prokuratury nast´puje
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych
i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 46. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb wyznaczania ˝o∏nierzy zawodo-
wych na stanowiska s∏u˝bowe i zwalniania z tych
stanowisk, w tym zasady i tryb organizacji oraz
kierowania ˝o∏nierzy na kursy specjalistyczne
przed wyznaczeniem na stanowiska;

2) inne ni˝ wymienione w art. 44 ust. 1 pkt 1 stanowi-
ska s∏u˝bowe, na które wyznacza i z których zwal-
nia Minister Obrony Narodowej;

3) szczegó∏owe warunki i tryb zaliczania i przenosze-
nia ˝o∏nierzy zawodowych do innego korpusu oso-
bowego lub grupy osobowej;

4) tryb przenoszenia ˝o∏nierzy zawodowych do rezer-
wy kadrowej, warunki i sposób pe∏nienia przez
nich zawodowej s∏u˝by wojskowej w tym okresie,
a tak˝e sposób nak∏adania na nich zadaƒ s∏u˝bo-
wych oraz rozliczania z ich wykonania oraz limit
˝o∏nierzy zawodowych pozostajàcych w rezerwie
kadrowej dla poszczególnych organów wymienio-
nych w art. 20 ust. 3, w ramach ogólnej liczby sta-
nowisk s∏u˝bowych okreÊlonej na podstawie art. 4
ust. 4.

2. Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci:

1) przewidywaç mo˝liwoÊç równego dost´pu ˝o∏nie-
rzy zawodowych do wy˝szych stanowisk s∏u˝bo-
wych, po spe∏nieniu przez nich warunków okreÊlo-
nych w ustawie, modelu przebiegu zawodowej
s∏u˝by wojskowej i w opisie stanowiska;

2) zapewniç sprawnoÊç kierowania przez Ministra
Obrony Narodowej podleg∏ymi i nadzorowanymi
jednostkami organizacyjnymi;

3) okreÊliç, ˝e podstawowym kryterium zaliczenia lub
przeniesienia ˝o∏nierza zawodowego do innego
korpusu osobowego lub grupy osobowej powin-
no byç wykszta∏cenie ˝o∏nierza, jego kwalifikacje
zawodowe, w tym specjalistyczne, stan zdrowia,
a tak˝e przydatnoÊç na nowym stanowisku s∏u˝bo-
wym;

4) przewidywaç, ˝e ˝o∏nierze zawodowi w okresie po-
zostawania w rezerwie kadrowej podlegajà regu-
∏om pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej i wy-
konujà zadania s∏u˝bowe okreÊlone przez organ,
który przeniós∏ ich do rezerwy kadrowej.

Art. 47. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której
˝o∏nierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko
s∏u˝bowe, mo˝e skierowaç ˝o∏nierza do wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych poza jednostkà, na czas nie d∏u˝szy
ni˝ trzy miesiàce w ciàgu roku kalendarzowego.

2. Skierowany ˝o∏nierz zawodowy pozostaje na
stanowisku s∏u˝bowym w dotychczasowej jednostce
wojskowej.

3. Skierowanie aplikantów, asesorów i s´dziów
w sàdach wojskowych oraz aplikantów, asesorów
i prokuratorów w wojskowych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojsko-
wych i przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze.

Art. 48. 1. ˚o∏nierzom zawodowym wydaje si´
wojskowy dokument osobisty stwierdzajàcy pe∏nienie
zawodowej s∏u˝by wojskowej oraz, w szczególnych
przypadkach, dokument osobisty stwierdzajàcy pe∏-
nienie tej s∏u˝by w okreÊlonej jednostce wojskowej.
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2. ˚o∏nierzy zawodowych obejmuje si´ ewidencjà
wojskowà, prowadzonà przez dyrektora departamentu
Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do
spraw kadr, organ w∏aÊciwy do wyznaczania na stano-
wisko s∏u˝bowe i dowódc´ jednostki wojskowej,
w której ˝o∏nierz pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
oraz wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ.

3. W ewidencji, o której mowa w ust. 2, ujmuje si´
dane osobowe ˝o∏nierza zawodowego oraz dane doty-
czàce przebiegu czynnej s∏u˝by wojskowej, stanu
zdrowia, wykszta∏cenia, kwalifikacji, stanu cywilnego
i rodzinnego, wyró˝nieƒ, a tak˝e orzeczeƒ wydanych
w stosunku do ˝o∏nierza w post´powaniu sàdowym,
administracyjnym lub dyscyplinarnym oraz odpowie-
dzialnoÊci zawodowej.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obej-
mujà: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko
i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodo-
we rodziców, imi´ i nazwisko ma∏˝onka oraz jego na-
zwisko rodowe, imiona dzieci, p∏eç, dat´ i miejsce uro-
dzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfi-
kacji podatkowej, stopieƒ wojskowy, adres zameldo-
wania oraz rodzaj, seri´ i numer dokumentu to˝samo-
Êci.

5. Ewidencj´, o której mowa w ust. 2, prowadzi si´
w formie teczki akt personalnych i karty ewidencyjnej.

6. Do przetwarzania przez organy wymienione
w ust. 2 danych, o których mowa w ust. 3, do celów
zwiàzanych z przebiegiem zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏u 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).

7. Wojskowy dokument osobisty wydaje si´ ˝o∏-
nierzowi zawodowemu niezw∏ocznie po rozpocz´ciu
pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.

8. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz
sposób dokonywania wpisów w tych dokumen-
tach i post´powania z nimi, a tak˝e organy w∏aÊci-
we do ich wydawania;

2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej.

Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊliç
terminy wa˝noÊci wojskowych dokumentów osobi-
stych, okolicznoÊci uzasadniajàce ich wymian´
i zwrot, zadania prze∏o˝onych w zakresie wydawania
wojskowych dokumentów osobistych i sposobu do-
konywania w nich wpisów, post´powanie w razie
utraty wojskowych dokumentów osobistych, a tak˝e
szczegó∏owe wymogi dotyczàce ochrony danych
osobowych ˝o∏nierzy zawodowych obj´tych ewiden-
cjà wojskowà.

Art. 49. 1. ˚o∏nierzom zawodowym wydaje si´ kar-
ty i tabliczki to˝samoÊci.

2. Karty to˝samoÊci wydawane ˝o∏nierzom zawo-
dowym wyje˝d˝ajàcym w celach s∏u˝bowych za grani-
c´ stanowià równie˝ dowód to˝samoÊci, o którym mo-
wa w art. III ust. 2 lit. a Umowy mi´dzy Paƒstwami-
-Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego dotyczàcej
statusu ich si∏ zbrojnych, sporzàdzonej w Londynie
dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21,
poz. 257).

3. Zasady wydawania ˝o∏nierzom zawodowym ta-
bliczek to˝samoÊci okreÊlajà przepisy Konwencji
o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia
12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 oraz
z 1992 r. Nr 41, poz. 175).

4. ˚o∏nierzom zawodowym wyje˝d˝ajàcym w ce-
lach s∏u˝bowych za granic´ wydaje si´ równie˝ indy-
widualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.

5. W kartach to˝samoÊci wydawanych ˝o∏nierzom
zawodowym zamieszcza si´:

1) nazwisko i imi´ (imiona);

2) dat´ urodzenia;

3) stopieƒ wojskowy i oznaczenie wojskowego doku-
mentu osobistego;

4) numer PESEL;

5) rodzaj s∏u˝by wojskowej;

6) grup´ krwi;

7) fotografi´ i podpis ˝o∏nierza;

8) suchy odcisk piecz´ci organu wystawiajàcego;

9) nazw´ paƒstwa wystawiajàcego;

10) seri´ i numer;

11) elementy zabezpieczajàce.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek to˝-
samoÊci wydawanych ˝o∏nierzom zawodowym, orga-
ny w∏aÊciwe do ich wydawania i ewidencjonowania,
dor´czania i post´powania w razie zniszczenia lub
utraty, a tak˝e wzór rozkazu wyjazdu, majàc na wzgl´-
dzie przeznaczenie kart i tabliczek to˝samoÊci oraz
sposób ich wykorzystania.

Rozdzia∏ 4

Podstawowe uprawnienia 
i obowiàzki s∏u˝bowe ˝o∏nierzy zawodowych

Art. 50. 1. ˚o∏nierze zawodowi w czasie wykony-
wania zadaƒ s∏u˝bowych sà obowiàzani do noszenia
umundurowania, odznak i oznak wojskowych.

2. W przypadkach okreÊlonych przez dowódc´ jed-
nostki wojskowej, w której ˝o∏nierz zawodowy jest wy-
znaczony na stanowisko s∏u˝bowe, jest on obowiàza-
ny do noszenia uzbrojenia lub orderów i odznaczeƒ.
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3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzory, szczegó∏owe zasady, okolicznoÊci i sposób
noszenia umundurowania oraz oznak wojsko-
wych;

2) warunki, okolicznoÊci i sposób noszenia uzbroje-
nia;

3) przypadki, w których ˝o∏nierze zawodowi sà zwol-
nieni od obowiàzku noszenia umundurowania
i oznak wojskowych w czasie wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych;

4) warunki i sposób noszenia orderów, odznaczeƒ
i odznak.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno w szczególnoÊci zapewniç, aby wzory umundu-
rowania by∏y praktyczne i estetyczne, zapewnia∏y
mo˝liwoÊç wykorzystywania umundurowania w ró˝-
nych warunkach klimatycznych i pogodowych. Rozpo-
rzàdzenie powinno uwzgl´dniç tak˝e podzia∏ umundu-
rowania na galowe, wyjÊciowe, s∏u˝bowe, çwiczebne,
polowe, specjalne, robocze i wieczorowe oraz
uwzgl´dniç zestawy ubiorcze dla ˝o∏nierzy zawodo-
wych poszczególnych rodzajów wojsk i s∏u˝b,
z uwzgl´dnieniem p∏ci ˝o∏nierza. W rozporzàdzeniu
nale˝y przewidzieç ró˝ne okolicznoÊci noszenia umun-
durowania, a zw∏aszcza w czasie szkolenia i çwiczeƒ,
s∏u˝by garnizonowej i wewn´trznej, zaj´ç s∏u˝bowych
oraz w czasie podró˝y. Ponadto w rozporzàdzeniu na-
le˝y uwzgl´dniç przypadki zwolnienia ˝o∏nierzy zawo-
dowych od obowiàzku noszenia umundurowania
i oznak wojskowych w czasie wykonywania zaj´ç s∏u˝-
bowych.

Art. 51. 1. ˚o∏nierze zawodowi sà obowiàzani za-
chowaç w tajemnicy wszystkie informacje niejawne,
z którymi zapoznali si´ podczas lub w zwiàzku z pe∏-
nieniem czynnej s∏u˝by wojskowej, w tym równie˝ in-
formacje stanowiàce tajemnic´ innego paƒstwa chro-
nionà na zasadzie wzajemnoÊci na podstawie zawar-
tych umów mi´dzynarodowych.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa zarówno
w czasie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej, jak
i po zwolnieniu z niej.

3. Od obowiàzku zachowania tajemnicy mo˝e
zwolniç ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojskowej do-
wódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, a ˝o∏nierza zwolnionego
z czynnej s∏u˝by wojskowej — Minister Obrony Naro-
dowej, z zastrze˝eniem przypadków okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.5)).

Art. 52. 1. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e pobieraç na-
uk´, je˝eli nie koliduje to z wykonywaniem zadaƒ s∏u˝-
bowych.

2. O fakcie pobierania nauki ˝o∏nierz zawodowy pi-
semnie informuje dowódc´ jednostki wojskowej,
w której zajmuje stanowisko s∏u˝bowe.

3. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e wystàpiç do organu,
o którym mowa w ust. 5, o udzielenie pomocy
w zwiàzku z pobieraniem nauki.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3, mo˝e byç udzie-
lona wy∏àcznie w przypadkach, gdy poziom i kierunek
nauki sà zbie˝ne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na
zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia
stanowisku s∏u˝bowym.

5. Decyzj´ w sprawie udzielenia pomocy, o której
mowa w ust. 3, podejmuje organ uprawniony do wy-
znaczenia ˝o∏nierza zawodowego na wy˝sze od zajmo-
wanego stanowiska s∏u˝bowego.

Art. 53. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e byç kierowany
na studia lub nauk´ do szko∏y wojskowej albo niewoj-
skowej oraz na sta˝ naukowy lub kurs w kraju lub za
granicà.

Art. 54. 1. ˚o∏nierz zawodowy b´dàcy absolwen-
tem szko∏y wojskowej i ˝o∏nierz skierowany na studia
lub nauk´ oraz na sta˝ naukowy lub kurs trwajàcy po-
nad pi´ç miesi´cy, który wypowiedzia∏ stosunek s∏u˝-
bowy zawodowej s∏u˝by wojskowej lub zosta∏ z niej
zwolniony na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6, 7, 9
lit. a oraz pkt 11—16, a tak˝e art. 112 pkt 1, w okresie
nieprzekraczajàcym okresu dwa razy d∏u˝szego od
czasu trwania studiów, nauki, sta˝u lub kursu albo
okresu pobierania stypendium, liczàc od dnia ukoƒ-
czenia tych studiów, nauki, sta˝u lub kursu — jest zo-
bowiàzany do zwrotu zwaloryzowanej na dzieƒ zwol-
nienia ze s∏u˝by równowartoÊci kosztów poniesionych
na jego utrzymanie i nauk´, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

2. Obowiàzkiem zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1, obcià˝a si´ równie˝ ˝o∏nierza zawodowego,
o którym mowa w art. 52 ust. 3, który uzyska∏ od orga-
nów wojskowych pomoc na t´ nauk´, je˝eli wypowie-
dzia∏ stosunek s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by wojskowej
w okresie nieprzekraczajàcym okresu odpowiadajàce-
go czasowi trwania studiów lub nauki, liczàc od dnia
ukoƒczenia tych studiów lub nauki.

3. Waloryzacja kosztów, o której mowa w ust. 1,
nast´puje corocznie w drodze pomno˝enia ich równo-
wartoÊci na dzieƒ ukoƒczenia studiów lub nauki oraz
sta˝u lub kursu przez Êrednioroczny wskaênik wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, okre-
Êlony w ustawie bud˝etowej na dany rok.

4. Decyzj´ o ustaleniu równowartoÊci kosztów,
o których mowa w ust. 1 i 2, odroczeniu terminu ich
zwrotu lub roz∏o˝eniu kosztów na raty wydaje dowód-
ca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz zawodowy
pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.
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5. Zwrot kosztów okreÊlony w ust. 1 i 2 nast´puje
w wysokoÊci proporcjonalnej do czasu zawodowej
s∏u˝by wojskowej, jaki ˝o∏nierzowi zawodowemu po-
zosta∏ do odbycia.

6. Minister Obrony Narodowej mo˝e zwolniç ˝o∏-
nierza zawodowego, o którym mowa w ust. 1 i 2,
z obowiàzku zwrotu kosztów w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w przypadkach uzasadnionych potrzebami Si∏ Zbroj-
nych oraz ze wzgl´du na:

1) zaistnienie wypadku losowego;

2) trudnà sytuacj´ rodzinnà i materialnà;

3) powo∏anie do innej s∏u˝by publicznej.

7. W przypadku gdy ˝o∏nierz zawodowy nie uiÊci∏
dobrowolnie kosztów ustalonych w decyzji, ich wyeg-
zekwowanie nast´puje na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968, z póên. zm.6)).

Art. 55. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb udzielenia pomocy ˝o∏nierzom zawodowym
w zwiàzku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj
i zakres tej pomocy oraz warunki i tryb jej otrzymy-
wania;

2) szczegó∏owy zakres i tryb kierowania ˝o∏nierzy za-
wodowych na studia lub nauk´ oraz organy w∏a-
Êciwe w tych sprawach;

3) szczegó∏owy sposób ustalania równowartoÊci
kosztów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2, oraz
warunki i tryb ich zwrotu.

2. Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci:

1) okreÊlaç formy udzielanej pomocy, w tym finanso-
wej, oraz szczegó∏owe warunki odmowy jej przy-
znania lub wstrzymania;

2) uwzgl´dniç rodzaje i formy nauki, na którà ˝o∏nierz
mo˝e byç skierowany, tryb kierowania, a tak˝e ro-
dzaj i zakres Êwiadczeƒ udzielanych ˝o∏nierzom
w trakcie studiów lub nauki;

3) wyspecyfikowaç, jakie koszty podlegajà zwrotowi,
w tym zakwaterowania, wy˝ywienia, umundurowa-
nia i nauki oraz dojazdu do miejsca jej pobierania,
aby stanowi∏y one rzeczywiste koszty poniesione
na kszta∏cenie ˝o∏nierza zawodowego na dzieƒ
ukoƒczenia studiów lub nauki oraz sta˝u lub kursu.

Art. 56. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu nie wolno,
z zastrze˝eniem ust. 3, podejmowaç pracy zarobko-
wej.

2. Za prac´ zarobkowà w rozumieniu ust. 1 uwa˝a
si´ prac´ Êwiadczonà w ramach stosunku pracy lub pra-
c´ Êwiadczonà osobiÊcie na podstawie innego tytu∏u,
o ile ma ona charakter sta∏y i przynosi sta∏y przychód.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
zawodowy zajmuje stanowisko s∏u˝bowe, mo˝e ze-
zwoliç ˝o∏nierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej
poza jednostkà, je˝eli nie koliduje to z wykonywaniem
zadaƒ s∏u˝bowych przez ˝o∏nierza oraz wp∏ywa na
podwy˝szenie jego kwalifikacji, a tak˝e nie narusza
presti˝u zawodu ˝o∏nierza zawodowego.

4. Dowódca jednostki wojskowej w przypadku na-
ruszenia warunków, o których mowa w ust. 3, mo˝e
cofnàç zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb post´po-
wania w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4. Roz-
porzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊliç dane,
jakie powinien zawieraç wniosek ˝o∏nierza zawodowe-
go o udzielenie zezwolenia na prac´, z uwzgl´dnie-
niem miejsca, charakteru i czasu pracy, jaka ma byç
wykonywana, a tak˝e szczegó∏owe warunki odmowy
lub cofni´cia zezwolenia.

Art. 57. 1. ˚o∏nierz zawodowy nie mo˝e wchodziç
w sk∏ad organów spó∏ek, innych przedsi´biorców oraz
fundacji, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e uczestniczyç w zgro-
madzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspól-
ników.

Art. 58. 1. ˚o∏nierz zawodowy zajmujàcy stanowi-
sko s∏u˝bowe dowódcy jednostki wojskowej, jego za-
st´pcy lub g∏ównego ksi´gowego jest obowiàzany do
z∏o˝enia oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym.
OÊwiadczenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku
odr´bnego oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià ma-
jàtkowà. OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szcze-
gólnoÊci informacje o posiadanych zasobach pieni´˝-
nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏-
kach handlowych, a ponadto o nabytym przez ˝o∏nie-
rza zawodowego albo jego ma∏˝onka od Skarbu Paƒ-
stwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, jednostek sa-
morzàdu terytorialnego lub ich zwiàzków mieniu, któ-
re podlega∏o zbyciu w drodze przetargu. OÊwiadcze-
nie to powinno równie˝ zawieraç dane dotyczàce pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pe∏nienia
przez ma∏˝onka ˝o∏nierza zawodowego funkcji w spó∏-
kach handlowych lub spó∏dzielniach, z wyjàtkiem
funkcji w radzie nadzorczej spó∏dzielni mieszkaniowej.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, ˝o∏nierz
zawodowy sk∏ada Ministrowi Obrony Narodowej, któ-
ry dokonuje analizy zawartych w nim danych.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
si´ przed obj´ciem stanowiska s∏u˝bowego, a nast´p-
nie co roku do dnia 31 marca, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, a tak˝e w dniu zwolnie-
nia ze stanowiska s∏u˝bowego.
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4. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w ust. 1, stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba
˝e ˝o∏nierz zawodowy, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wy-
razi∏ pisemnà zgod´ na ich ujawnienie. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodo-
wej mo˝e je ujawniç pomimo braku zgody sk∏adajàce-
go oÊwiadczenie.

5. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, prze-
chowuje si´ przez szeÊç lat.

6. Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio formularz okreÊlony
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funk-
cje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z póên. zm.7)),
dotyczàcymi oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 10
ust. 1 tej ustawy.

Art. 59. 1. ˚o∏nierz zawodowy jest obowiàzany po-
informowaç pisemnie dowódc´ jednostki wojskowej,
w której zajmuje stanowisko s∏u˝bowe, o zamiarze wy-
jazdu i pobytu za granicà w celach niezwiàzanych z za-
wodowà s∏u˝bà wojskowà.

2. Dowódca jednostki wojskowej mo˝e zakazaç
˝o∏nierzowi zawodowemu wyjazdu za granic´ w ce-
lach niezwiàzanych z zawodowà s∏u˝bà wojskowà, je-
˝eli wymaga tego wzglàd na przestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póên. zm.8)) al-
bo istotne sprawy organizacyjne.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb informowania przez ˝o∏nierza za-
wodowego o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicà
oraz post´powania w sprawach wydawania zakazu
wyjazdu za granic´. Rozporzàdzenie to okreÊli w szcze-
gólnoÊci form´ zawiadomienia i dane, jakie powinny
byç w nim zawarte, oraz szczegó∏owe warunki i tryb
wydania zakazu, z uwzgl´dnieniem uproszczonych
procedur ma∏ego ruchu granicznego.

Art. 60. 1. Wymiar czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodo-
wych jest okreÊlony ich zadaniami s∏u˝bowymi, z za-
chowaniem prawa do wypoczynku i do czasu wolne-
go.

2. Zadania s∏u˝bowe ˝o∏nierzy zawodowych po-
winny byç ustalane przez prze∏o˝onych w sposób po-
zwalajàcy na ich wykonanie w ramach czterdziestu go-
dzin s∏u˝by w tygodniu, z uwzgl´dnieniem trzymie-

si´cznego okresu rozliczeniowego dla czasu s∏u˝by
ponad t´ norm´, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy zawo-
dowych pe∏niàcych etatowe dy˝ury i etatowe s∏u˝by
dy˝urne, odbywajàcych çwiczenia i szkolenia poligo-
nowe, przebywajàcych w podró˝y s∏u˝bowej, pobiera-
jàcych nauk´ w kraju i za granicà w trybie stacjonar-
nym oraz pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà po-
za granicami paƒstwa.

4. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy norm´
okreÊlonà w ust. 2 ˝o∏nierzowi zawodowemu przys∏u-
guje czas wolny od s∏u˝by w takim samym wymiarze.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe dni wolne od s∏u˝by oraz
rozk∏ad czasu s∏u˝by w tygodniu. Rozporzàdzenie po-
winno zagwarantowaç ˝o∏nierzowi zawodowemu pra-
wo do wypoczynku i czasu wolnego, a tak˝e ustalaç
w szczególnoÊci tryb udzielania ekwiwalentnego cza-
su wolnego w zamian za wykonywanie zadaƒ s∏u˝bo-
wych poza normalnymi godzinami s∏u˝by oraz sposób
prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by.

Art. 61. 1. ˚o∏nierze zawodowi otrzymujà corocz-
nie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sze-
Êciu dni roboczych.

2. Je˝eli wa˝ne wzgl´dy s∏u˝bowe nie pozwalajà
na udzielenie ˝o∏nierzowi zawodowemu urlopu wypo-
czynkowego w ca∏oÊci lub w cz´Êci w danym roku ka-
lendarzowym, urlopu tego udziela si´ w ciàgu nast´p-
nego roku kalendarzowego.

3. Decyzj´ w sprawie przesuni´cia ˝o∏nierzowi za-
wodowemu urlopu wypoczynkowego podejmuje do-
wódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz zajmuje
stanowisko s∏u˝bowe. Dowódca jednostki wojskowej
jest zobowiàzany skierowaç ˝o∏nierza na przesuni´ty
urlop wypoczynkowy, aby wykorzysta∏ go najpóêniej
w terminie okreÊlonym w ust. 2.

4. Za dni robocze, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 62 ust. 1—4 i 7, ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11, uwa˝a
si´ wszystkie dni, z wyjàtkiem niedziel i Êwiàt okreÊlo-
nych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z
póên. zm.9)) oraz dodatkowych dni wolnych od s∏u˝by
okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym na podsta-
wie art. 60 ust. 5.

Art. 62. 1. ˚o∏nierz zawodowy zajmujàcy stanowi-
sko s∏u˝bowe pracownika naukowego, naukowo-dy-
daktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicz-
nego otrzymuje corocznie dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze dwunastu dni roboczych.

2. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodowà s∏u˝b´
wojskowà w warunkach ucià˝liwych lub szkodliwych
dla zdrowia otrzymuje corocznie, w zale˝noÊci od
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9) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51,

poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28,
poz. 159 i 160.

———————
7) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302.

8) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27,
poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17,
poz. 155.



ustalonego w odr´bnych przepisach stopnia szkodli-
woÊci, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:

1) pi´ciu dni roboczych — przy pierwszym stopniu
szkodliwoÊci;

2) siedmiu dni roboczych — przy drugim stopniu
szkodliwoÊci;

3) dziesi´ciu dni roboczych — przy trzecim stopniu
szkodliwoÊci;

4) pi´tnastu dni roboczych — przy czwartym stopniu
szkodliwoÊci.

3. ˚o∏nierz zawodowy, je˝eli jest to uzasadnione
szczególnymi w∏aÊciwoÊciami zajmowanego stanowi-
ska s∏u˝bowego, otrzymuje dodatkowy urlop wypo-
czynkowy w wymiarze do pi´tnastu dni roboczych
rocznie.

4. ˚o∏nierzowi zawodowemu, w zale˝noÊci od sta-
˝u czynnej s∏u˝by wojskowej, udziela si´ corocznie do-
datkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:
1) pi´ciu dni roboczych — po osiàgni´ciu pi´tnastu

lat czynnej s∏u˝by wojskowej;
2) dziesi´ciu dni roboczych — po osiàgni´ciu dwu-

dziestu lat czynnej s∏u˝by wojskowej;
3) pi´tnastu dni roboczych — po osiàgni´ciu dwu-

dziestu pi´ciu lat czynnej s∏u˝by wojskowej.

5. ˚o∏nierz zawodowy zajmujàcy stanowisko s∏u˝-
bowe s´dziego wojskowego lub prokuratora wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury otrzymuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy na zasadach i w wy-
miarze okreÊlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz
ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

6. W razie zbiegu uprawnieƒ do dodatkowych urlo-
pów wypoczynkowych z ró˝nych tytu∏ów ˝o∏nierzowi
zawodowemu przys∏uguje tylko jeden urlop w wymia-
rze najkorzystniejszym, z wyjàtkiem dodatkowego
urlopu z tytu∏u szkodliwych dla zdrowia warunków
s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. ¸àczny wymiar urlopu wypoczynkowego i do-
datkowych urlopów wypoczynkowych w danym roku
kalendarzowym nie mo˝e przekroczyç pi´çdziesi´ciu
dni roboczych.

8. ˚o∏nierzowi zawodowemu mo˝e byç udzielony
urlop:
1) zdrowotny — w wymiarze do szeÊciu miesi´cy;
2) okolicznoÊciowy — w wymiarze jednorazowo nie

d∏u˝szym ni˝ pi´ç dni roboczych, z zastrze˝eniem
ust. 12.

9. ˚o∏nierzowi zawodowemu skierowanemu przez
w∏aÊciwy organ na nauk´ i ˝o∏nierzowi, któremu
udzielono pomocy finansowej w zwiàzku z pobiera-
niem nauki, przys∏uguje urlop szkoleniowy.

10. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏-
nierz zawodowy zajmuje stanowisko s∏u˝bowe, udzie-
la ˝o∏nierzowi urlopu wypoczynkowego i dodatkowe-

go urlopu wypoczynkowego, przys∏ugujàcego w da-
nym roku kalendarzowym, na podstawie planu urlo-
pów.

11. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e otrzymaç zwolnienie
od zaj´ç s∏u˝bowych w razie koniecznoÊci sprawowa-
nia osobistej opieki nad najbli˝szym cz∏onkiem rodzi-
ny, nieprzekraczajàce jednak ∏àcznie pi´çdziesi´ciu dni
roboczych w roku kalendarzowym.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ˝o∏-
nierzowi zawodowemu, który wykorzysta∏ zwolnienie
od zaj´ç s∏u˝bowych w zwiàzku z koniecznoÊcià spra-
wowania opieki nad najbli˝szym cz∏onkiem rodziny
i nadal opiek´ t´ musi osobiÊcie sprawowaç, mo˝e
byç udzielony urlop okolicznoÊciowy w wymiarze do
dziesi´ciu miesi´cy.

13. Najbli˝szym cz∏onkiem rodziny ˝o∏nierza zawo-
dowego, o którym mowa w ust. 11 i 12, sà jego ma∏-
˝onek, dzieci i rodzice.

Art. 63. 1. ˚o∏nierza zawodowego mo˝na odwo∏aç
z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu
wypoczynkowego, a tak˝e wstrzymaç udzielenie mu
urlopu w ca∏oÊci lub w cz´Êci z wa˝nych wzgl´dów
s∏u˝bowych. Termin urlopu mo˝e byç tak˝e przesuni´-
ty na wniosek ˝o∏nierza zawodowego, umotywowany
wa˝nymi wzgl´dami.

2. ˚o∏nierzowi zawodowemu odwo∏anemu z urlo-
pu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego albo któremu wstrzymano udzielenie ta-
kiego urlopu przys∏uguje zwrot kosztów spowodowa-
nych odwo∏aniem lub wstrzymaniem urlopu.

3. Odwo∏ania ˝o∏nierza zawodowego z urlopu wy-
poczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowe-
go lub wstrzymania udzielenia takiego urlopu mo˝e
dokonaç dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏-
nierz zajmuje stanowisko s∏u˝bowe.

4. Dowódca jednostki wojskowej, który odwo∏a∏
˝o∏nierza zawodowego z urlopu wypoczynkowego lub
dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo wstrzy-
ma∏ udzielenie takiego urlopu, orzeka, na wniosek ˝o∏-
nierza, o zwrocie kosztów spowodowanych odwo∏a-
niem lub wstrzymaniem urlopu.

Art. 64. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) stanowiska s∏u˝bowe, na których pe∏nienie zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej jest ucià˝liwe lub szkodli-
we dla zdrowia albo posiadajàce szczególne w∏a-
ÊciwoÊci, ze wzgl´du na zajmowanie których
udziela si´ dodatkowego urlopu wypoczynkowe-
go;

2) tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdro-
wotnego i organy w∏aÊciwe w tych sprawach;

3) szczegó∏owe warunki i tryb udzielania urlopów,
o których mowa w art. 61 i art. 62 ust. 1—4 i 12,
oraz wymiar urlopu, o którym mowa w art. 62
ust. 3 i ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9;
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4) szczegó∏owe warunki i tryb odwo∏ywania z urlopu
wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego, a tak˝e wstrzymania udzielenia takie-
go urlopu oraz zwracania kosztów spowodowa-
nych odwo∏aniem lub wstrzymaniem urlopu i spo-
sób ich obliczania;

5) szczegó∏owe warunki i tryb udzielania ˝o∏nierzom
zawodowym zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych,
o którym mowa w art. 62 ust. 11.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êlajàc stanowiska s∏u˝bowe, na których pe∏nienie za-
wodowej s∏u˝by wojskowej jest ucià˝liwe lub szkodli-
we dla zdrowia albo które posiadajà szczególne w∏a-
ÊciwoÊci, a tak˝e okreÊlajàc wymiar urlopu szkolenio-
wego, powinno nawiàzywaç do podobnych lub takich
samych stanowisk ustalonych na podstawie przepi-
sów prawa pracy. OkreÊlajàc warunki odwo∏ywania
˝o∏nierzy zawodowych z urlopu wypoczynkowego
i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzy-
mania udzielenia urlopu, rozporzàdzenie powinno
ograniczyç takà mo˝liwoÊç do przypadków wyjàtko-
wych, a tak˝e przewidywaç, ˝e zwrot kosztów ponie-
sionych przez ˝o∏nierza w zwiàzku z odwo∏aniem lub
wstrzymaniem udzielenia urlopu powinien nast´po-
waç w pe∏nej wysokoÊci. Rozporzàdzenie powinno
przewidywaç, ˝e zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego od
zaj´ç s∏u˝bowych w celu sprawowania osobistej opie-
ki nad najbli˝szym cz∏onkiem rodziny powinno mieç
w szczególnoÊci miejsce dopiero wtedy, gdy opieki ta-
kiej nie mo˝e sprawowaç ma∏˝onek ˝o∏nierza lub inny
cz∏onek rodziny.

Art. 65. 1. ˚o∏nierzom zawodowym — kobietom
b´dàcym w cià˝y i po porodzie przys∏uguje urlop ma-
cierzyƒski na zasadach i w wymiarze okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.10)).

2. Zasad udzielania urlopu macierzyƒskiego nie
stosuje si´ do ˝o∏nierzy zawodowych — m´˝czyzn.

Art. 66. 1. ˚o∏nierze zawodowi otrzymujà umundu-
rowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie oraz, w okreÊlo-
nych przypadkach, wy˝ywienie albo równowa˝nik pie-
ni´˝ny w zamian za te nale˝noÊci.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i normy umundurowania
oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne,
˝o∏nierzy zawodowych;

2) szczegó∏owe warunki i normy uzbrojenia ˝o∏nierzy
zawodowych;

3) przypadki, w których ˝o∏nierzom zawodowym
przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie, i normy tego
wy˝ywienia.

Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci uwzgl´d-
niaç specyfik´ umundurowania poszczególnych ro-
dzajów wojsk i s∏u˝b oraz charakter wykonywania za-
daƒ s∏u˝bowych. Rozporzàdzenie, okreÊlajàc szczegó-
∏owe warunki i normy umundurowania, wyekwipo-
wania, uzbrojenia, a tak˝e wy˝ywienia, powinno usta-
laç w szczególnoÊci rodzaje tych norm oraz kràg ˝o∏-
nierzy zawodowych uprawnionych do bezp∏atnego
wy˝ywienia.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç równowa˝ników pieni´˝nych przys∏ugu-
jàcych w zamian za umundurowanie i wyekwipo-
wanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w na-
turze, oraz warunki i tryb ich wyp∏acania, a tak˝e
organy w∏aÊciwe w tych sprawach;

2) wysokoÊç równowa˝ników pieni´˝nych przys∏ugu-
jàcych w zamian za bezp∏atne wy˝ywienie, niewy-
dane w naturze, oraz warunki i tryb ich wyp∏aca-
nia, a tak˝e organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno w szczególnoÊci uwzgl´dniaç rodzaje umundu-
rowania i wyekwipowania ˝o∏nierzy zawodowych, któ-
rym ono przys∏uguje, i terminy wyp∏acania równowa˝-
nika. Ponadto powinno okreÊlaç warunki wyp∏acania
równowa˝nika w przypadku szycia przedmiotów wy-
dawanych w naturze, szytych na miar´ i za wykonywa-
nie (uzupe∏nienie) haftów. W rozporzàdzeniu nale˝y
okreÊliç sposób post´powania w przypadku koniecz-
noÊci wykonania poprawek krawieckich i zasady wy-
p∏acania równowa˝nika za przed∏u˝enie okresu u˝y-
walnoÊci nale˝nych przedmiotów wydawanych w na-
turze. Rozporzàdzenie powinno uregulowaç tryb po-
st´powania w stosunku do ˝o∏nierzy zawodowych,
którzy nie wykorzystujà równowa˝nika zgodnie z jego
przeznaczeniem. W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç
wysokoÊç poszczególnych równowa˝ników. W zakre-
sie równowa˝ników pieni´˝nych przys∏ugujàcych
w zamian za bezp∏atne wy˝ywienie rozporzàdzenie po-
winno w szczególnoÊci uwzgl´dniaç ˝o∏nierzy zawo-
dowych, którym przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny
w zamian za to wy˝ywienie, i przypadki jego wyp∏aca-
nia oraz warunki okreÊlania jego wartoÊci pieni´˝nej
i przys∏ugujàcej wysokoÊci.

Art. 67. 1. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏uguje
prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych przez
zak∏ady opieki zdrowotnej w zakresie okreÊlonym
w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póêƒ. zm.11)).
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11) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r.

Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.



2. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏ugujà bezp∏atne
badania profilaktyczne na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝-
bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z póêƒ.
zm.12)).

3. ˚o∏nierzy zawodowych skierowanych do s∏u˝by
poza granicami paƒstwa obejmuje si´ bezp∏atnymi
badaniami lekarskimi i szczepieniami profilaktyczny-
mi.

4. ˚o∏nierzy zawodowych powracajàcych do kraju
po zakoƒczeniu s∏u˝by poza granicami paƒstwa obej-
muje si´ bezp∏atnymi badaniami, z mo˝liwoÊcià skie-
rowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne.

5. Turnusy leczniczo-profilaktyczne obejmujà dzia-
∏ania leczniczo-rehabilitacyjne, którym podlegajà ˝o∏-
nierze zawodowi chorzy lub ranni po wyleczeniu oraz
którzy doznali urazu psychicznego, zapewniajàc im fa-
chowà opiek´ leczniczo-profilaktycznà.

6. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) zakres badaƒ lekarskich, o których mowa w ust. 3
i 4;

2) rodzaje i wzory dokumentów wystawionych po
przeprowadzeniu obowiàzujàcych badaƒ przed
wyjazdem i po zakoƒczeniu s∏u˝by poza granicami
paƒstwa;

3) kalendarz obowiàzujàcych szczepieƒ przed wyjaz-
dem do s∏u˝by poza granicami paƒstwa;

4) grupy ˝o∏nierzy zawodowych, którzy kierowani sà
na turnusy leczniczo-profilaktyczne;

5) tryb kierowania ˝o∏nierzy zawodowych na turnusy
leczniczo-profilaktyczne oraz program tych turnu-
sów.

7. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 6, po-
winno okreÊliç w szczególnoÊci jednostki organizacyj-
ne wykonujàce badania oraz wzory i rodzaje wydawa-
nych dokumentów. Rozporzàdzenie ustali tak˝e organ
kierujàcy ˝o∏nierzy na turnusy leczniczo-profilaktyczne
oraz miejsce i szczegó∏owy program turnusów. Przed-
stawiony kalendarz szczepieƒ musi byç zgodny z obo-
wiàzujàcymi przepisami sanitarnymi. Rozporzàdzenie
powinno przewidywaç mo˝liwoÊci ewentualnego dal-
szego leczenia (rehabilitacji) ˝o∏nierzy po zakoƒczeniu
pobytu na turnusie leczniczo-profilaktycznym.

Art. 68. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu oraz jego
ma∏˝onkowi i dzieciom pozostajàcym na jego utrzy-
maniu przys∏uguje prawo do bezp∏atnego przejazdu
raz w roku do wybranej miejscowoÊci w kraju i z po-
wrotem. Koszty przejazdu pokrywa si´ z cz´Êci bud˝e-
tu paƒstwa, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej.

2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego prze-
jazdu ˝o∏nierz zawodowy oraz inne osoby uprawnio-
ne, o których mowa w ust. 1, otrzymujà zrycza∏towany
ekwiwalent pieni´˝ny w kwocie odpowiadajàcej cenie
biletu pociàgu pospiesznego na odleg∏oÊç jednego ty-
siàca kilometrów, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej
klasy pociàgu i posiadanych uprawnieƒ do przejaz-
dów ulgowych.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu korzystajàcemu z za-
kwaterowania tymczasowego i posiadajàcemu ma∏-
˝onka lub dzieci pozostajàce na jego utrzymaniu przy-
s∏uguje raz w miesiàcu prawo do bezp∏atnego przejaz-
du do miejsca zamieszkania tych osób i z powrotem.
Koszty przejazdu pokrywa si´ z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Naro-
dowej.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznane tak˝e inne Êwiadczenia socjalno-bytowe
w postaci pomocy finansowej i rzeczowej.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb korzystania z upraw-
nieƒ, o których mowa w ust. 1—3;

2) rodzaj i zakres Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 4.

6. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 5, po-
winno w szczególnoÊci okreÊliç form´ realizacji prawa
do przejazdu, którego koszt pokrywa si´ z cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej, z uwzgl´dnieniem przejazdu Êrod-
kiem transportu wybranym przez ˝o∏nierza zawodo-
wego, i sposób wyznaczania trasy przejazdu oraz obli-
czania kosztów tego przejazdu, a tak˝e termin wyp∏aty
ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przys∏u-
gujàcego przejazdu. W przypadku Êwiadczeƒ socjalno-
-bytowych rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci
okreÊlaç rodzaj i zakres podmiotowy Êwiadczenia, wa-
runki korzystania z tego Êwiadczenia, sposób jego re-
alizacji, a w przypadku Êwiadczeƒ finansowych ich wy-
sokoÊç, sposób obliczania, terminy rozliczeƒ oraz ter-
miny ich wyp∏aty.

Art. 69. ˚o∏nierz zawodowy ma prawo do zakwate-
rowania oraz innych Êwiadczeƒ z tym zwiàzanych na
zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 368, z póên. zm.13)).

Art. 70. 1. Prze∏o˝eni ponoszà odpowiedzialnoÊç za
stan bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by ˝o∏nierzy zawo-
dowych i sà obowiàzani zapewniç warunki ochrony
ich ˝ycia i zdrowia przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
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2. ˚o∏nierz zawodowy zobowiàzany jest do prze-
strzegania przepisów i zasad bezpieczeƒstwa i higieny
pracy.

3. W zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 do ˝o∏nie-
rzy zawodowych stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u dziesiàtego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, z wyjàtkiem art. 209, art. 210, art. 230
§ 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235, art. 237, art. 2371,
art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2—4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3
oraz art. 23711 § 4.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki stosowania do
˝o∏nierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, uwzgl´d-
niajàce szczególny charakter zawodowej s∏u˝by woj-
skowej oraz struktury organizacyjne Si∏ Zbrojnych.
Rozporzàdzenie powinno tak˝e okreÊlaç organy woj-
skowe i zakres ich kompetencji w dziedzinie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy podczas wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych przez ˝o∏nierzy zawodowych.

Rozdzia∏ 5

Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne 
˝o∏nierzy zawodowych

Art. 71. 1. ˚o∏nierze zawodowi otrzymujà uposa˝e-
nie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne okreÊlone w ustawie.

2. Przeci´tne uposa˝enie ˝o∏nierzy zawodowych
stanowi wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wyso-
koÊç okreÊla ustawa bud˝etowa.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wielokrotnoÊç kwoty bazo-
wej, o której mowa w ust. 2. Ustalajàc wielokrotnoÊç
kwoty bazowej, rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniç
presti˝ zawodu ˝o∏nierza zawodowego, a tak˝e warun-
ki, o których mowa w art. 3 ust. 3.

4. Przez przeci´tne uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 2, rozumie si´ uposa˝enie wraz z miesi´cznà
równowartoÊcià dodatkowego uposa˝enia rocznego.

Art. 72. 1. Uposa˝enie ˝o∏nierzy zawodowych sk∏a-
da si´ z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do upo-
sa˝enia.

2. Z tytu∏u pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej
˝o∏nierz zawodowy otrzymuje tylko jedno uposa˝enie.

Art. 73. 1. ˚o∏nierze zawodowi otrzymujà nast´pu-
jàce inne nale˝noÊci pieni´˝ne:

1) zasi∏ki na zagospodarowanie;

2) dodatkowe uposa˝enie roczne;

3) nagrody i zapomogi;

4) nagrody jubileuszowe;

5) nale˝noÊci za podró˝e i przeniesienia s∏u˝bowe;

6) gratyfikacje urlopowe;

7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powie-
rzone czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych
i za wykonywanie czynnoÊci powierzonych wykra-
czajàcych poza zadania wynikajàce z zajmowane-
go stanowiska s∏u˝bowego;

8) nale˝noÊci zwiàzane z pe∏nieniem zawodowej s∏u˝-
by wojskowej poza granicami paƒstwa;

9) nale˝noÊci zwiàzane ze zwolnieniem z zawodowej
s∏u˝by wojskowej.

2. W razie Êmierci ˝o∏nierza zawodowego lub
cz∏onka jego rodziny przys∏ugujà:

1) zasi∏ek pogrzebowy;

2) odprawa poÊmiertna;

3) pokrycie kosztów pogrzebu z cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej.

Art. 74. 1. Wyp∏aty uposa˝enia oraz innych nale˝-
noÊci, o których mowa w art. 73, dokonuje jednostka
wojskowa lub instytucja cywilna, na której zaopatrze-
niu finansowym ˝o∏nierz pozostaje, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w instytucji cy-
wilnej oraz w jednostce organizacyjnej, dla której Mi-
nister Obrony Narodowej jest organem za∏o˝ycielskim
albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej,
nieb´dàcej jednostkà bud˝etowà:

1) zasi∏ek na zagospodarowanie,

2) nagrod´ jubileuszowà,

3) gratyfikacj´ urlopowà,

4) nale˝noÊci za przeniesienie s∏u˝bowe,

5) nale˝noÊci zwiàzane ze zwolnieniem z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, z wyjàtkiem ekwiwalentu pie-
ni´˝nego za niewykorzystane urlopy wypoczynko-
we,

6) nale˝noÊci i Êwiadczenia poÊmiertne, o których
mowa w art. 73 ust. 2

— wyp∏aca wojskowa jednostka bud˝etowa, na której
zaopatrzeniu logistycznym ˝o∏nierz pozostaje.

Art. 75. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych nale˝noÊci, o których mowa w art. 73, ule-
gajà przedawnieniu z up∏ywem trzech lat od dnia,
w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u prawa
do uposa˝enia i innych nale˝noÊci, o których mowa
w art. 73, przerywa:

1) ka˝da czynnoÊç przed organem w∏aÊciwym do roz-
patrzenia roszczenia podj´ta bezpoÊrednio w celu
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia rosz-
czenia;

2) uznanie roszczenia.
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3. W razie zw∏oki w wyp∏acie uposa˝enia i innych
nale˝noÊci, o których mowa w art. 73, ˝o∏nierzowi za-
wodowemu przys∏ugujà odsetki ustawowe od dnia,
w którym uposa˝enie lub inna nale˝noÊç pieni´˝na
sta∏y si´ wymagalne.

Art. 76. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
rozpocz´cia przez ˝o∏nierza zawodowego pe∏nienia za-
wodowej s∏u˝by wojskowej.

2. Zmiana wysokoÊci uposa˝enia nast´puje:

1) z dniem powstania okolicznoÊci uzasadniajàcych
t´ zmian´ — w przypadku zaistnienia okolicznoÊci
powodujàcych podwy˝szenie uposa˝enia;

2) z pierwszym dniem miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasad-
niajàce t´ zmian´ — w razie zaistnienia okoliczno-
Êci powodujàcych obni˝enie uposa˝enia.

3. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub pod-
wy˝szenie wysokoÊci tego uposa˝enia nastàpi∏o
w trakcie miesiàca kalendarzowego, uposa˝enie za
czas do koƒca tego miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci
1/30 cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ.

4. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym ˝o∏nierz zawodowy zosta∏ zwol-
niony z zawodowej s∏u˝by wojskowej, zaginà∏ lub
zmar∏.

Art. 77. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci, o których
mowa w art. 73, pobrane przez ˝o∏nierza zawodowe-
go, przys∏ugujàce mu wed∏ug zasad obowiàzujàcych
w dniu wyp∏aty, nie podlegajà zwrotowi, je˝eli dalsze
przepisy nie stanowià inaczej.

Art. 78. 1. WysokoÊç uposa˝enia zasadniczego ˝o∏-
nierza zawodowego jest uzale˝niona od grupy uposa-
˝enia, do której zosta∏o zaszeregowane zajmowane
przez niego stanowisko s∏u˝bowe.

2. ˚o∏nierz powo∏any do zawodowej s∏u˝by woj-
skowej otrzymuje do czasu obj´cia pierwszego stano-
wiska s∏u˝bowego uposa˝enie zasadnicze najni˝sze
w danym korpusie kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyznaczonemu na
stanowisko s∏u˝bowe uposa˝enie zasadnicze w wyso-
koÊci wynikajàcej z ust. 1 przys∏uguje od dnia obj´cia
tego stanowiska.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, grupy uposa˝enia dla po-
szczególnych stopni etatowych. Rozporzàdzenie po-
winno umo˝liwiç zró˝nicowanie grup uposa˝enia
w zale˝noÊci od rangi stanowiska, zakresu wykony-
wanych zadaƒ s∏u˝bowych, ponoszonej odpowie-
dzialnoÊci i wymaganych kwalifikacji. Uwzgl´dniajàc
powy˝sze uwarunkowania, rozporzàdzenie mo˝e
okreÊlaç jednà grup´ lub kilka grup uposa˝enia na
stanowiskach s∏u˝bowych o okreÊlonym stopniu eta-
towym.

5. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia zasadni-
czego dla poszczególnych grup uposa˝enia, z uwzgl´d-
nieniem, ˝e stawka uposa˝enia zasadniczego dla naj-
ni˝szej grupy uposa˝enia nie b´dzie ni˝sza ni˝ wyso-
koÊç kwoty bazowej, o której mowa w art. 71 ust. 2.

Art. 79. ˚o∏nierz zawodowy wyznaczony na stano-
wisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy upo-
sa˝enia zachowuje prawo do stawki uposa˝enia za-
sadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym
stanowisku do czasu uzyskania wy˝szej stawki uposa-
˝enia zasadniczego.

Art. 80. 1. ˚o∏nierze zawodowi otrzymujà nast´pu-
jàce dodatki do uposa˝enia zasadniczego:

1) dodatek specjalny — za szczególne w∏aÊciwoÊci
lub warunki pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej;

2) dodatek s∏u˝bowy — za pe∏nienie zawodowej s∏u˝-
by wojskowej na okreÊlonych stanowiskach do-
wódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo
w okreÊlonych jednostkach wojskowych;

3) dodatek za d∏ugoletnià s∏u˝b´ wojskowà.

2. W przypadku gdy miesi´czne uposa˝enie ˝o∏nie-
rza zawodowego pe∏niàcego zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà na stanowisku s∏u˝bowym aplikanta, asesora
lub s´dziego sàdu wojskowego albo aplikanta, aseso-
ra lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury jest ni˝sze od miesi´cznego wynagrodze-
nia przys∏ugujàcego na równorz´dnym stanowisku
aplikanta, asesora lub s´dziego sàdu powszechnego
albo aplikanta, asesora lub prokuratora powszechnej
jednostki organizacyjnej prokuratury, ˝o∏nierzowi
przys∏uguje dodatek wyrównawczy w wysokoÊci ró˝-
nicy mi´dzy tym wynagrodzeniem a uposa˝eniem na-
le˝nym na zajmowanym stanowisku.

3. Dodatki do uposa˝enia zasadniczego mogà byç
ustalone w stawkach miesi´cznych, dziennych albo za
wykonanie okreÊlonych czynnoÊci; dodatki ustalone
w stawkach miesi´cznych sà dodatkami o charakterze
sta∏ym.

4. Dodatki do uposa˝enia przyznaje, w formie de-
cyzji, organ, o którym mowa w art. 104.

5. Organ, który przyzna∏ dodatek do uposa˝enia,
w przypadku niewykonywania zadaƒ uzasadniajàcych
wyp∏acanie dodatku, mo˝e zawiesiç, obni˝yç albo
wstrzymaç jego wyp∏acanie, w formie decyzji.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki otrzy-
mywania dodatków do uposa˝enia zasadniczego oraz
ich wysokoÊç. Rozporzàdzenie powinno przede
wszystkim okreÊliç szczególne w∏aÊciwoÊci lub warun-
ki pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej uprawniajà-
ce ˝o∏nierzy zawodowych do otrzymywania dodatku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiska s∏u˝bowe,
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których zajmowanie uprawnia do dodatku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz okresy czynnej s∏u˝by woj-
skowej, od których jest uzale˝niona wysokoÊç dodat-
ku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a tak˝e szczegó∏owe
warunki i tryb ich przyznawania, zawieszania, obni˝a-
nia i wstrzymywania.

7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki otrzy-
mywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa
w ust. 2, z uwzgl´dnieniem okreÊlenia sk∏adników
uposa˝enia i wynagrodzenia przyjmowanych przy ob-
liczaniu dodatku wyrównawczego, oraz sposób ustala-
nia porównywanego wynagrodzenia aplikantów i ase-
sorów wynikajàcy z obowiàzujàcych ˝o∏nierzy zawo-
dowych zasad op∏acania sk∏adek na powszechne obo-
wiàzkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wy-
padkowe i chorobowe, a tak˝e terminy wyp∏acania te-
go dodatku.

Art. 81. 1. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki o cha-
rakterze sta∏ym sà wyp∏acane miesi´cznie z góry,
w pierwszym dniu roboczym miesiàca, za który przy-
s∏ugujà.

2. Dodatki do uposa˝enia zasadniczego inne ni˝
wymienione w ust. 1 wyp∏aca si´ nie póêniej ni˝ do
dziesiàtego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym ˝o∏nierz zawodowy spe∏ni∏ warunki uzasad-
niajàce ich przyznanie.

3. Inne nale˝noÊci, o których mowa w art. 73, wy-
p∏aca si´ w terminie czternastu dni od dnia, w którym
˝o∏nierz zawodowy spe∏ni∏ warunki uzasadniajàce
otrzymanie tych nale˝noÊci albo w∏aÊciwy organ pod-
jà∏ decyzj´ o przyznaniu ˝o∏nierzowi tych nale˝noÊci,
w przypadku gdy przyznanie prawa do nale˝noÊci lub
okreÊlenie ich wysokoÊci jest uzale˝nione od wydania
takiej decyzji, z zastrze˝eniem art. 83 ust. 5, art. 92
ust. 2 i art. 96 ust. 6.

4. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci, o których mowa
w art. 73, sà p∏atne bezpoÊrednio do ràk ˝o∏nierza za-
wodowego, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Uposa˝enie i inne nale˝noÊci, o których mowa
w art. 73, mogà byç wyp∏acane w formie bezgotówko-
wej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozu-
mieniu mi´dzy p∏atnikiem i ˝o∏nierzem zawodowym.

Art. 82. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, z którym po
raz pierwszy zawarto kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by sta-
∏ej lub kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by terminowej przez
okres nie krótszy ni˝ pi´ç lat, przys∏uguje zasi∏ek na za-
gospodarowanie po obj´ciu stanowiska s∏u˝bowego.

2. Zasi∏ek na zagospodarowanie przys∏uguje w wy-
sokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym.

Art. 83. 1. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà przez okres ca∏ego roku kalendarzo-
wego nabywa prawo do dodatkowego uposa˝enia
rocznego w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝e-
nia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta-
∏ym.

2. W razie pe∏nienia przez ˝o∏nierza zawodowego
zawodowej s∏u˝by wojskowej przez cz´Êç roku kalen-
darzowego dodatkowe uposa˝enie roczne przys∏ugu-
je, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, w wysokoÊci proporcjo-
nalnej do liczby pe∏nych miesi´cy kalendarzowych, za
które ˝o∏nierzowi wyp∏acono uposa˝enie.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu powo∏anemu do za-
wodowej s∏u˝by wojskowej w trakcie roku kalendarzo-
wego dodatkowe uposa˝enie roczne za ten rok przy-
s∏uguje, je˝eli ˝o∏nierz pe∏ni∏ s∏u˝b´ przez okres co naj-
mniej szeÊciu miesi´cy kalendarzowych.

4. Dodatkowe uposa˝enie roczne nie przys∏uguje
w przypadku:

1) nieobecnoÊci ˝o∏nierza zawodowego w s∏u˝bie
przez okres d∏u˝szy ni˝ dwa dni robocze w ciàgu
roku, która nie zosta∏a usprawiedliwiona;

2) zwolnienia ˝o∏nierza z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej w przypadkach, o których mowa w art. 111
pkt 6 i 11—14.

5. Dodatkowe uposa˝enie roczne wyp∏aca si´ nie
póêniej ni˝ w okresie pierwszych trzech miesi´cy roku
kalendarzowego nast´pujàcego po roku, za który przy-
s∏uguje to uposa˝enie, przyjmujàc za podstaw´ jego
obliczenia uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym nale˝ne w dniu 31 grudnia roku
kalendarzowego, za który uposa˝enie przys∏uguje.
W przypadku zwolnienia ˝o∏nierza zawodowego z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej w trakcie roku kalendarzo-
wego podstaw´ obliczenia dodatkowego uposa˝enia
rocznego stanowi uposa˝enie nale˝ne ˝o∏nierzowi
w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki przy-
znawania dodatkowego uposa˝enia rocznego. Rozpo-
rzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç tryb przy-
znawania i terminy wyp∏acania dodatkowego uposa-
˝enia rocznego.

Art. 84. 1. ˚o∏nierzom zawodowym mogà byç
przyznawane:

1) nagrody — w szczególnoÊci w zwiàzku z przejawia-
niem inicjatywy w s∏u˝bie albo wykonywaniem za-
daƒ s∏u˝bowych wymagajàcych szczególnie du˝e-
go nak∏adu pracy, w tym poza okreÊlonym czasem
s∏u˝by, w skróconych terminach lub warunkach
szczególnie utrudnionych;

2) zapomogi — w przypadku zdarzeƒ losowych, kl´sk
˝ywio∏owych, d∏ugotrwa∏ej choroby lub Êmierci
cz∏onka rodziny oraz z innych przyczyn powodujà-
cych istotne pogorszenie warunków materialnych.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy i ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady tworzenia
i wysokoÊç funduszu na nagrody i zapomogi,
z uwzgl´dnieniem jednostek wojskowych, w których
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tworzy si´ fundusz, sposobu ustalania Êrodków finan-
sowych przeznaczonych na nagrody i zapomogi, a tak-
˝e sposobu ustalania wielkoÊci Êrodków pozostajà-
cych w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki przyznawania
˝o∏nierzom zawodowym nagród i zapomóg, uwzgl´d-
niajàc okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie ˝o∏nie-
rzowi nagrody lub zapomogi i tryb post´powania
w tych sprawach.

Art. 85. 1. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏ugujà
nagrody jubileuszowe w wysokoÊci:

1) po dwudziestu latach czynnej s∏u˝by wojskowej —
75%,

2) po dwudziestu pi´ciu latach czynnej s∏u˝by woj-
skowej — 100%,

3) po trzydziestu latach czynnej s∏u˝by wojskowej —
150%,

4) po trzydziestu pi´ciu latach czynnej s∏u˝by wojsko-
wej — 200%,

5) po czterdziestu latach czynnej s∏u˝by wojskowej —
300%

— miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, okresy wliczane do okresu czynnej
s∏u˝by wojskowej, od którego zale˝y nabycie prawa
do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania
i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝by, pracy i na-
uki powodujàce nabycie prawa do nagrody jubile-
uszowej, sposób dokumentowania tych okresów oraz
post´powania w przypadku zbiegu praw do kilku na-
gród, a tak˝e termin wyp∏acania nagrody.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do aplikan-
tów, asesorów i s´dziów sàdów wojskowych oraz apli-
kantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, którym gratyfikacje
jubileuszowe przys∏ugujà w wysokoÊci i na zasadach
okreÊlonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.14)) oraz usta-
wy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 86. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu przeniesione-
mu do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej w innej
miejscowoÊci albo skierowanemu do wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych poza sta∏ym miejscem pe∏nienia
s∏u˝by lub miejscem zamieszkania przys∏ugujà nale˝-
noÊci za przeniesienia i podró˝e s∏u˝bowe.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz tryb przyzna-
wania nale˝noÊci za przeniesienia i podró˝e s∏u˝bowe,
z uwzgl´dnieniem sposobu obliczania czasu podró˝y
s∏u˝bowej oraz rodzaju nale˝noÊci i sposobu ustalania
ich wysokoÊci oraz terminów i trybu wyp∏aty tych na-
le˝noÊci.

Art. 87. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu przys∏uguje
raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci gratyfikacji urlopowej
uwzgl´dnia si´ równie˝ ma∏˝onka, a tak˝e dzieci pozo-
stajàce na utrzymaniu ˝o∏nierza zawodowego.

3. WysokoÊç gratyfikacji urlopowej dla jednej oso-
by uwzgl´dnianej przy ustalaniu jej wysokoÊci nie mo-
˝e byç ni˝sza ni˝ 30% najni˝szego uposa˝enia zasadni-
czego ˝o∏nierza zawodowego.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó∏owe warunki
wyp∏acania gratyfikacji urlopowej, z uwzgl´dnieniem
terminów i trybu jej wyp∏acania.

Art. 88. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, któremu
przez okres co najmniej dwóch miesi´cy dodatkowo
powierzono czasowe pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bo-
wych w trybie okreÊlonym w art. 25, przys∏uguje do-
datkowe wynagrodzenie.

2. ˚o∏nierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wyna-
grodzenie równie˝ za wykonywanie czynnoÊci powie-
rzonych, które wykraczajà poza zadania wynikajàce
z zajmowanego przez niego stanowiska s∏u˝bowego.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó∏owe warunki
i tryb wyp∏acania ˝o∏nierzom zawodowym dodatko-
wego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2,
z uwzgl´dnieniem czynnoÊci powierzonych wykracza-
jàcych poza zadania wynikajàce z zajmowanych przez
˝o∏nierzy stanowisk s∏u˝bowych, które uprawniajà do
dodatkowego wynagrodzenia, a tak˝e stawek oraz ter-
minów jego wyp∏acania. OkreÊlajàc wysokoÊç dodat-
kowego wynagrodzenia, rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç charakter i zakres wykonywanych czyn-
noÊci, pracoch∏onnoÊç i stopieƒ wykorzystania czasu
pozas∏u˝bowego niezb´dnego przy ich wykonywaniu,
a tak˝e kwalifikacje i doÊwiadczenie ˝o∏nierza zawodo-
wego niezb´dne przy wykonywaniu tych czynnoÊci.

Art. 89. W okresie urlopu, zwolnienia od zaj´ç s∏u˝-
bowych z powodu choroby albo pozostawania w re-
zerwie kadrowej lub dyspozycji ˝o∏nierz zawodowy
otrzymuje, z zastrze˝eniem art. 90 ust. 1, uposa˝enie
zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, na-
le˝ne na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bo-
wym, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie
zmian majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia lub
jego wysokoÊç.

Art. 90. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, któremu
udzielono urlopu okolicznoÊciowego w zwiàzku ze
sprawowaniem opieki nad najbli˝szym cz∏onkiem ro-
dziny, o którym mowa w art. 62 ust. 12, przys∏uguje
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75% uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝nego na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem po-
wsta∏ych w tym czasie zmian majàcych wp∏yw na pra-
wo do uposa˝enia lub jego wysokoÊç, oraz inne nale˝-
noÊci pieni´˝ne.

2. Nale˝noÊci pieni´˝ne okreÊlone w art. 94—98,
przys∏ugujàce ˝o∏nierzowi zawodowemu, o którym
mowa w ust. 1, albo cz∏onkom jego rodziny, wyp∏aca
si´ w wysokoÊci ustalonej z uwzgl´dnieniem pe∏nej
kwoty uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝nego ˝o∏nierzowi na ostat-
nio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.

Art. 91. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu skierowane-
mu na studia lub nauk´ do szko∏y wojskowej albo nie-
wojskowej oraz na sta˝ naukowy lub kurs w kraju przy-
s∏uguje uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝ne na stanowisku s∏u˝bo-
wym zajmowanym bezpoÊrednio przed skierowa-
niem, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie
zmian majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia lub
jego wysokoÊç.

2. ˚o∏nierzowi zawodowemu skierowanemu na
studia lub nauk´ do szko∏y wojskowej albo niewojsko-
wej oraz na sta˝ naukowy lub kurs za granicà przys∏u-
guje uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, oraz mogà
byç przyznane:

1) stypendium miesi´czne na pokrycie kosztów utrzy-
mania za granicà;

2) zwrot kosztów zakwaterowania;

3) jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatków rze-
czowych zwiàzanych z przygotowaniem pracy dy-
plomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrot kosztów przejazdów i dojazdów;

5) zwrot op∏at wizowych.

3. Nale˝noÊci okreÊlone w ust. 2 nie przys∏ugujà
lub podlegajà odpowiedniemu obni˝eniu, je˝eli paƒ-
stwo przyjmujàce ˝o∏nierza zawodowego na studia,
nauk´, sta˝ naukowy lub kurs pokrywa je w ca∏oÊci lub
w cz´Êci z w∏asnych Êrodków finansowych.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz szczegó∏owe
warunki i tryb wyp∏acania nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 2, z uwzgl´dnieniem sposobu ustalania wyso-
koÊci tych nale˝noÊci oraz terminów, miejsca i sposo-
bów ich wyp∏acania.

Art. 92. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, który zosta∏
zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo tymcza-
sowo aresztowany, zawiesza si´ od najbli˝szego ter-
minu p∏atnoÊci po∏ow´ ostatnio otrzymanego uposa-
˝enia zasadniczego oraz wyp∏at´ dodatków o charak-
terze sta∏ym, a tak˝e wyp∏at´ nale˝noÊci pieni´˝nych
zwiàzanych ze zwolnieniem z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej.

2. W razie umorzenia post´powania karnego lub
dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym
wyrokiem sàdu ˝o∏nierz zawodowy otrzymuje zawie-
szonà cz´Êç uposa˝enia oraz zawieszone nale˝noÊci
pieni´˝ne, wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia,
w którym uposa˝enie lub inna nale˝noÊç pieni´˝na
sta∏a si´ wymagalna, choçby umorzenie lub uniewin-
nienie nastàpi∏o po zwolnieniu ˝o∏nierza z zawodowej
s∏u˝by wojskowej.

Art. 93. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu, który samo-
wolnie opuÊci∏ miejsce pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej lub poza nim pozostaje albo odmawia pe∏-
nienia s∏u˝by bàdê wykonania obowiàzku wynikajàce-
go z tej s∏u˝by, zawiesza si´ od najbli˝szego terminu
p∏atnoÊci wyp∏at´ uposa˝enia oraz innych nale˝noÊci
pieni´˝nych. W razie uznania nieobecnoÊci za uspra-
wiedliwionà wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi zawieszone upo-
sa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne.

2. Za ka˝dy dzieƒ nieusprawiedliwionej nieobec-
noÊci ˝o∏nierz zawodowy traci prawo do 1/30 cz´Êci
miesi´cznego uposa˝enia. Je˝eli ˝o∏nierz pobra∏ ju˝
uposa˝enie za ten czas, odpowiednià kwot´ uposa˝e-
nia potràca si´ przy najbli˝szej jego wyp∏acie.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie
stwierdzenia zawinionej przez ˝o∏nierza zawodowego
niemo˝noÊci wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych.

Art. 94. 1. ˚o∏nierzowi zwolnionemu z zawodowej
s∏u˝by wojskowej przys∏uguje, z zastrze˝eniem ust. 4
i 5, odprawa w wysokoÊci:

1) po roku s∏u˝by — 100%,

2) po pi´ciu latach s∏u˝by — 200%,

3) po dziesi´ciu latach s∏u˝by — 300%

— kwoty uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝nego w ostatnim dniu pe∏-
nienia s∏u˝by.

2. WysokoÊç odprawy, o której mowa w ust. 1
pkt 3, ulega zwi´kszeniu o 20 % uposa˝enia zasadni-
czego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym za ka˝dy
rok zawodowej s∏u˝by wojskowej pe∏nionej ponad
dziesi´ç lat, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci 600 %.

3. Do okresu zawodowej s∏u˝by wojskowej, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2, zalicza si´ okresy pe∏nienia nie-
przerwanej czynnej s∏u˝by wojskowej, z wy∏àczeniem
okresów zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub
tymczasowego aresztowania, chyba ˝e prawomoc-
nym orzeczeniem post´powanie karne lub dyscypli-
narne, b´dàce przyczynà zawieszenia lub aresztowa-
nia, zosta∏o umorzone bàdê ˝o∏nierz zosta∏ uniewin-
niony na podstawie prawomocnego wyroku lub orze-
czenia o uniewinnieniu w post´powaniu dyscyplinar-
nym.

4. ˚o∏nierzowi zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by
wojskowej wskutek rozformowania jednostki wojsko-
wej lub zmniejszenia jej stanu etatowego w korpusie
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kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych, w którym ˝o∏nierz
pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà, albo likwidacji sta-
nowiska s∏u˝bowego, które ˝o∏nierz zajmowa∏, przy-
s∏uguje odprawa w wysokoÊci, w przypadku zawarcia
kontraktu:

1) na pe∏nienie s∏u˝y sta∏ej — 600% uposa˝enia za-
sadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta-
∏ym;

2) na pe∏nienie s∏u˝by terminowej — wynikajàcej
z ust. 1 i 2, z tym ˝e za dzieƒ zwolnienia z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej przyjmuje si´ ostatni dzieƒ
okresu, na jaki zawarto kontrakt.

5. ˚o∏nierzowi zwolnionemu z zawodowej s∏u˝by
wojskowej na podstawie art. 111 pkt 1, 6, 15 i 16 albo
wskutek wypowiedzenia przez ˝o∏nierza stosunku
s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej w czasie
trwania kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej lub
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, je˝eli pe∏ni∏ zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà przez okres krótszy ni˝ dziesi´ç
lat — przys∏uguje 50% kwoty odprawy, o której mowa
w ust. 1 i 2.

6. Odprawa nie przys∏uguje ˝o∏nierzowi zwolnio-
nemu z zawodowej s∏u˝by wojskowej na podstawie
art. 111 pkt 11—14.

Art. 95. ˚o∏nierzowi zwolnionemu z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, niezale˝nie od odprawy, o której
mowa w art. 94, przys∏ugujà nast´pujàce nale˝noÊci
pieni´˝ne:

1) przez okres jednego roku po zwolnieniu ze s∏u˝by
wyp∏acane co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne
w wysokoÊci kwoty uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nego
w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by;

2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy,
w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewy-
korzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za la-
ta poprzednie, nie wi´cej jednak ni˝ za trzy lata;

3) dodatkowe uposa˝enie roczne za rok, w którym na-
stàpi∏o zwolnienie ze s∏u˝by;

4) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewyko-
rzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by przejazd na
koszt wojska;

5) gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku
zwolnienia ze s∏u˝by;

6) zwrot kosztów jednorazowego przejazdu ˝o∏nierza
i cz∏onków jego rodziny oraz zwrot kosztów prze-
wozu urzàdzenia domowego do obranego przez
˝o∏nierza miejsca zamieszkania w kraju — w wyso-
koÊci i na zasadach okreÊlonych jak dla ˝o∏nierzy
zawodowych przeniesionych do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci.

Art. 96. 1. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w art. 95 pkt 1, przys∏uguje ˝o∏nierzowi, z zastrze˝e-
niem ust. 2—4, który pe∏ni∏ nieprzerwanie zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà przez okres co najmniej pi´tnastu
lat. Przepis art. 94 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w art. 95 pkt 1, przys∏uguje równie˝ ˝o∏nierzowi zwol-
nionemu z zawodowej s∏u˝by wojskowej, który nie
spe∏nia warunku okreÊlonego w ust. 1, je˝eli ˝o∏nierz
zosta∏ zwolniony wskutek:

1) rozformowania jednostki wojskowej lub zmniej-
szenia jej stanu etatowego w korpusie kadry zawo-
dowej Si∏ Zbrojnych, w którym ˝o∏nierz pe∏ni∏ s∏u˝-
b´, albo likwidacji stanowiska s∏u˝bowego, które
˝o∏nierz zajmowa∏, a brak by∏o mo˝liwoÊci wyzna-
czenia go na inne stanowisko s∏u˝bowe;

2) orzeczenia przez wojskowà komisj´ lekarskà nie-
zdolnoÊci do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej, w razie gdy utrata tej zdolnoÊci zosta∏a spo-
wodowana wypadkiem pozostajàcym w zwiàzku
z pe∏nieniem s∏u˝by lub chorobà powsta∏à
w zwiàzku ze szczególnymi warunkami s∏u˝by.

3. W razie zbiegu uprawnieƒ do Êwiadczenia pie-
ni´˝nego, o którym mowa w art. 95 pkt 1, i Êwiadcze-
nia emerytalnego ˝o∏nierzowi przys∏uguje, wed∏ug je-
go wyboru, tylko jedno z tych Êwiadczeƒ.

4. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w art. 95 pkt 1, nie przys∏uguje ˝o∏nierzowi w przypad-
kach, o których mowa w art. 94 ust. 5 i 6.

5. ˚o∏nierz, który posiada uprawnienia do Êwiad-
czenia pieni´˝nego, o którym mowa w art. 95 pkt 1,
mo˝e je pobraç jednorazowo z góry za ca∏y nale˝ny
okres.

6. Âwiadczenie pieni´˝ne, o którym mowa
w art. 95 pkt 1, wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi zwolnionemu
z zawodowej s∏u˝by wojskowej w terminach okreÊlo-
nych w art. 81 ust. 1, a w przypadku gdy ˝o∏nierz wy-
stàpi∏ o wyp∏at´ tego Êwiadczenia, za ca∏y nale˝ny
okres jednorazowo z góry, nie póêniej ni˝ w terminie
trzydziestu dni od dnia zwolnienia ˝o∏nierza ze s∏u˝by.

7. Wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego, o którym
mowa w art. 95 pkt 1, zwrotu kosztów jednorazowego
przejazdu ˝o∏nierza i cz∏onków jego rodziny oraz zwro-
tu kosztów przewozu urzàdzenia domowego do obra-
nego przez ˝o∏nierza miejsca zamieszkania w kraju do-
konuje wojskowy organ emerytalny w∏aÊciwy dla ad-
resu zameldowania ˝o∏nierza.

Art. 97. Ekwiwalent pieni´˝ny za jeden dzieƒ nie-
wykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 cz´Êci
miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym, nale˝nego w ostatnim dniu
pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 98. 1. W razie Êmierci ˝o∏nierza zawodowego
przys∏uguje odprawa poÊmiertna w takiej wysokoÊci,
w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu ˝o∏nierzowi, na podsta-
wie art. 94 ust. 1 i 2, odprawa przy zwolnieniu z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej oraz nale˝noÊci pieni´˝ne
okreÊlone w art. 95 pkt 2—6.

2. Nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1,
przys∏ugujà ma∏˝onkowi, a w razie braku ma∏˝onka —
dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeƒstwu, je˝eli
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w dniu Êmierci ˝o∏nierza zawodowego spe∏niali wa-
runki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, okre-
Êlone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108, z póên.
zm.15)).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 2 i 3.

4. Podstaw´ obliczenia nale˝noÊci pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 3, stanowi uposa˝enie nale˝ne
˝o∏nierzowi zawodowemu na ostatnio zajmowanym
stanowisku s∏u˝bowym przed zagini´ciem lub uzna-
niem za zmar∏ego, z uwzgl´dnieniem zmian majàcych
wp∏yw na wysokoÊç uposa˝enia.

Art. 99. 1. W razie Êmierci ˝o∏nierza zawodowego,
niezale˝nie od nale˝noÊci pieni´˝nych okreÊlonych
w art. 98, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysoko-
Êci:

1) pi´ciokrotnoÊci kwoty najni˝szego uposa˝enia za-
sadniczego ˝o∏nierza zawodowego obowiàzujàce-
go w dniu Êmierci ˝o∏nierza — je˝eli koszty pogrze-
bu poniós∏ ma∏˝onek, dzieci, wnuki, rodzice lub ro-
dzeƒstwo albo inna osoba, która prowadzi∏a z tym
˝o∏nierzem wspólne gospodarstwo domowe;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, nie wy˝szych
jednak ni˝ kwota okreÊlona w pkt 1 — je˝eli koszty
pogrzebu ponios∏a inna osoba.

2. Je˝eli Êmierç ˝o∏nierza zawodowego nastàpi∏a
wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku z zawodo-
wà s∏u˝bà wojskowà, koszty jego pogrzebu pokrywa
si´ z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu ˝o∏nierza za-
wodowego z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dyspo-
nentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wy-
mienionym w ust. 1 pkt 1 przys∏uguje zasi∏ek pogrze-
bowy w wysokoÊci 50%.

Art. 100. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny ˝o∏nie-
rza zawodowego osobie, która pokry∏a koszty pogrze-
bu, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:

1) trzykrotnoÊci kwoty najni˝szego uposa˝enia zasad-
niczego ˝o∏nierza zawodowego obowiàzujàcego
w dniu Êmierci cz∏onka rodziny ˝o∏nierza — je˝eli
koszty pogrzebu pokry∏ ˝o∏nierz zawodowy;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, nie wy˝szych
jednak ni˝ kwota okreÊlona w pkt 1 — je˝eli koszty
pogrzebu pokry∏a inna osoba.

2. Zasi∏ek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje w zwiàzku z pokryciem kosztów pogrzebu

nast´pujàcych cz∏onków rodziny ˝o∏nierza zawodowe-
go:

1) ma∏˝onka albo by∏ego ma∏˝onka ˝o∏nierza, wobec
którego w dniu Êmierci ˝o∏nierz by∏ obowiàzany
do Êwiadczeƒ alimentacyjnych;

2) dziecka w∏asnego ˝o∏nierza, dziecka jego ma∏˝on-
ka, dziecka przysposobionego i przyj´tego na wy-
chowanie, w tym w ramach rodziny zast´pczej, al-
bo innego dziecka, którego opiekunem prawnym
zosta∏ ustanowiony ˝o∏nierz lub jego ma∏˝onek;

3) rodziców i by∏ych prawnych opiekunów ˝o∏nierza
albo jego ma∏˝onka.

3. Je˝eli w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onka rodziny ˝o∏-
nierza zawodowego przys∏uguje równie˝ zasi∏ek po-
grzebowy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym lub innych przepisów szczególnych, ˝o∏-
nierzowi lub innej osobie, o której mowa w ust. 1, wy-
p∏aca si´ tylko wyrównanie zasi∏ku w wysokoÊci ró˝ni-
cy mi´dzy zasi∏kiem pogrzebowym a zasi∏kiem przy-
s∏ugujàcym z innego tytu∏u.

Art. 101. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób dokumentowania
uprawnieƒ do zasi∏ków pogrzebowych, o których mo-
wa w art. 99 i 100, a tak˝e warunki i tryb pokrywania
kosztów pogrzebu ˝o∏nierza zawodowego z cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej, z uwzgl´dnieniem dokumentów
wymaganych przy wyp∏acie zasi∏ku.

Art. 102. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyznaczo-
nemu do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza
granicami paƒstwa przys∏uguje uposa˝enie zasadni-
cze ustalone z uwzgl´dnieniem grupy uposa˝enia
okreÊlonej dla stanowiska s∏u˝bowego, na jakie zosta∏
wyznaczony do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒ-
stwa.

2. ˚o∏nierzowi zawodowemu skierowanemu do
pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granica-
mi paƒstwa przys∏uguje uposa˝enie zasadnicze usta-
lone z uwzgl´dnieniem grupy uposa˝enia wed∏ug sta-
nowiska s∏u˝bowego zajmowanego przed skierowa-
niem.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu, o którym mowa
w ust. 1 i 2, w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝-
bowych poza granicami paƒstwa przys∏uguje nale˝-
noÊç zagraniczna oraz mogà byç przyznane inne na-
le˝noÊci pieni´˝ne, odpowiednio do warunków pe∏nie-
nia zawodowej s∏u˝by wojskowej poza granicami paƒ-
stwa.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i szczegó∏owe
warunki przyznawania i wyp∏aty nale˝noÊci zagranicz-
nej oraz innych nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujà-
cych ˝o∏nierzom zawodowym wyznaczonym albo
skierowanym do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej poza granicami paƒstwa, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem rodzaju, wysokoÊci i trybu przyzna-
wania tych Êwiadczeƒ.
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Art. 103. 1. Z uposa˝enia ˝o∏nierza zawodowego
mogà byç dokonywane potràcenia w granicach i na
zasadach okreÊlonych w przepisach o wynagrodzeniu
za prac´, z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y rozumieç uposa˝enie wymienione w art. 72 ust. 1,
dodatkowe uposa˝enie roczne, o którym mowa
w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa
w art. 88, odpraw´ z tytu∏u zwolnienia z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, o której mowa w art. 94, i nale˝no-
Êci pieni´˝ne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.

3. Odprawa z tytu∏u zwolnienia z zawodowej s∏u˝-
by wojskowej, o której mowa w art. 94, podlega egze-
kucji wy∏àcznie na zaspokojenie zaleg∏ych Êwiadczeƒ
alimentacyjnych, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wyni-
kajàcych z ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do zaliczek
pobranych przez ˝o∏nierza zawodowego do rozlicze-
nia, które potràca si´ z uposa˝enia, i innych nale˝no-
Êci, o których mowa w art. 73, w pe∏nej wysokoÊci,
niezale˝nie od potràceƒ dokonywanych z innych tytu-
∏ów.

Art. 104. 1. Je˝eli przepisy szczególne nie stanowià
inaczej, organami w∏aÊciwymi w sprawach okreÊlo-
nych w przepisach niniejszego rozdzia∏u sà dowódcy
jednostek wojskowych zajmujàcy stanowiska s∏u˝bo-
we dowódcy batalionu lub równorz´dne, o których
mowa w ust. 3, albo wy˝sze — w stosunku do wszyst-
kich ˝o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà w podleg∏ej jednostce wojskowej,
z wyjàtkiem tego dowódcy i jego zast´pcy.

2. W stosunku do dowódców jednostek wojsko-
wych i ich zast´pców oraz ˝o∏nierzy zawodowych pe∏-
niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w jednostkach
wojskowych, których dowódcy zajmujà stanowisko
ni˝sze ni˝ okreÊlone w ust. 1, w∏aÊciwymi organami sà
bezpoÊredni prze∏o˝eni dowódców tych jednostek.

3. Stanowiskami s∏u˝bowymi równorz´dnymi sta-
nowisku dowódcy batalionu sà stanowiska:

1) dowódcy dywizjonu lub eskadry;

2) dowódcy okr´tu II rangi;

3) inne stanowiska dowódców jednostek wojsko-
wych, je˝eli stanowiska te zosta∏y zaszeregowane
do stopnia etatowego co najmniej majora (koman-
dora podporucznika).

Rozdzia∏ 6

Publiczna dzia∏alnoÊç ˝o∏nierzy zawodowych

Art. 105. ˚o∏nierzowi zawodowemu przys∏ugujà
prawa obywatelskie do udzia∏u w ˝yciu publicznym,
z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych w usta-
wach.

Art. 106. 1. W czasie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej ˝o∏nierzowi zawodowemu nie wolno:

1) byç cz∏onkiem partii politycznej ani stowarzysze-
nia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawia-
jàcych sobie cele polityczne;

2) braç udzia∏u w zgromadzeniach o charakterze poli-
tycznym;

3) prowadziç dzia∏alnoÊci politycznej.

2. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
dotyczy zgromadzeƒ zwiàzanych z wyborami w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych. ˚o∏nierzom zawodo-
wym uczestniczàcym w takich zgromadzeniach nie
wolno nosiç umundurowania oraz odznak i oznak woj-
skowych.

3. Z dniem rozpocz´cia pe∏nienia zawodowej s∏u˝-
by wojskowej ustaje dotychczasowe cz∏onkostwo ˝o∏-
nierza zawodowego w partii politycznej, stowarzysze-
niu, organizacji lub ruchu obywatelskim, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 107. 1. ˚o∏nierz zawodowy pisemnie informu-
je dowódc´ jednostki wojskowej, w której zajmuje sta-
nowisko s∏u˝bowe, o swojej przynale˝noÊci do stowa-
rzyszenia i innej organizacji krajowej.

2. Przynale˝noÊç ˝o∏nierza zawodowego do stowa-
rzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub mi´dzy-
narodowej wymaga zezwolenia Ministra Obrony Na-
rodowej.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e byç
przez Ministra Obrony Narodowej zawieszone lub cof-
ni´te, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy ochrony tajemni-
cy paƒstwowej lub s∏u˝bowej oraz potrzeby Si∏ Zbroj-
nych.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´powania
w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, z uwzgl´d-
nieniem danych, jakie powinien zawieraç wniosek ˝o∏-
nierza zawodowego.

Art. 108. 1. ˚o∏nierzom zawodowym nie wolno
tworzyç i zrzeszaç si´ w zwiàzkach zawodowych.

2. Z dniem rozpocz´cia pe∏nienia zawodowej s∏u˝-
by wojskowej ustaje dotychczasowe cz∏onkostwo ˝o∏-
nierza zawodowego w zwiàzku zawodowym.

3. W jednostkach wojskowych ˝o∏nierze zawodowi
mogà tworzyç organy przedstawicielskie poszczegól-
nych korpusów kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki organizacji, funkcjonowania
i tryb wyboru oraz okresy kadencji, zadania i upraw-
nienia organów przedstawicielskich ˝o∏nierzy zawodo-
wych, a tak˝e formy ich wspó∏pracy z dowódcami jed-
nostek wojskowych, z uwzgl´dnieniem doradczego
charakteru tych organów.

Art. 109. 1. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e kandydowaç
do Sejmu i Senatu, na kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do or-
ganów samorzàdu terytorialnego.
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2. Na czas trwania kampanii wyborczej udziela si´
˝o∏nierzowi zawodowemu urlopu bezp∏atnego.

Art. 110. Ograniczenia okreÊlone w niniejszym roz-
dziale nie naruszajà prawa przynale˝noÊci ˝o∏nierzy
zawodowych do koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyzna-
niowych majàcych osobowoÊç prawnà.

Rozdzia∏ 7

Zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej

Art. 111. ˚o∏nierza zawodowego zwalnia si´ z za-
wodowej s∏u˝by wojskowej wskutek:

1) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego lub naby-
cia obywatelstwa innego paƒstwa;

2) wybrania na pos∏a, senatora, na kierownicze sta-
nowisko paƒstwowe obsadzane na podstawie wy-
boru oraz do organów wykonawczych samorzàdu
terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskowà komisj´ lekarskà nie-
zdolnoÊci do s∏u˝by;

4) odmowy przyj´cia skierowania do wojskowej ko-
misji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego nie-
zg∏oszenia si´ do tej komisji w okreÊlonym termi-
nie i miejscu albo niepoddania si´ badaniom, do
których zosta∏ zobowiàzany przez komisj´ lekar-
skà;

5) osiàgni´cia wieku szeÊçdziesi´ciu lat;

6) otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w okre-
sowej opinii s∏u˝bowej;

7) odmowy pe∏nienia s∏u˝by na równorz´dnym lub
wy˝szym stanowisku s∏u˝bowym, w razie zwolnie-
nia z zajmowanego stanowiska, w przypadkach,
o których mowa w art. 45 ust. 1—3;

8) up∏ywu czasu okreÊlonego w kontrakcie, je˝eli nie
nastàpi zawarcie kolejnego kontraktu;

9) up∏ywu terminu wypowiedzenia stosunku s∏u˝bo-
wego zawodowej s∏u˝by wojskowej dokonanego
przez:

a) ˝o∏nierza zawodowego,

b) w∏aÊciwy organ;

10) niewyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe w czasie
pozostawania w rezerwie kadrowej;

11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary
dyscyplinarnej usuni´cia z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej;

13) prawomocnego orzeczenia Êrodków karnych po-
zbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej lub zakazu wykonywania za-
wodu ˝o∏nierza zawodowego;

14) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci (aresztu wojskowego) bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) prawomocnego ukarania przez organ w∏aÊciwego
samorzàdu zawodowego karà zawieszenia lub po-
zbawienia prawa wykonywania zawodu (specjal-
noÊci zawodowej);

16) nieobecnoÊci w s∏u˝bie jednorazowo przez okres
trzech dni roboczych, która nie zosta∏a usprawie-
dliwiona.

Art. 112. ˚o∏nierza zawodowego mo˝na zwolniç
z zawodowej s∏u˝by wojskowej wskutek:

1) skazania prawomocnym wyrokiem na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci (aresztu wojskowego) z warunko-
wym zawieszeniem wykonania tej kary;

2) odmowy wydania lub pozbawienia ˝o∏nierza wy-
maganego poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa;

3) niewyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe na kolej-
nà kadencj´;

4) otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w okreso-
wej opinii s∏u˝bowej;

5) zaistnienia potrzeb Si∏ Zbrojnych — za pisemnà
zgodà ˝o∏nierza.

Art. 113. 1. Z dniem Êmierci ˝o∏nierza zawodowe-
go stosunek s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by wojskowej
wygasa.

2. Stosunek s∏u˝bowy zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej wygasa równie˝ w przypadku, gdy ˝o∏nierz zawo-
dowy:

1) zosta∏ uznany za zmar∏ego;

2) zaginà∏.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, ˝o∏-
nierza zawodowego skreÊla si´ z ewidencji rozkazem
personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego.

Art. 114. 1. ˚o∏nierz zawodowy mo˝e w ka˝dym
czasie wypowiedzieç stosunek s∏u˝bowy zawodowej
s∏u˝by wojskowej bez podawania przyczyny.

2. Dokonanie wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowe-
go zawodowej s∏u˝by wojskowej przez w∏aÊciwy or-
gan mo˝e nastàpiç, gdy jednostka wojskowa, w której
˝o∏nierz zawodowy pe∏ni zawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
uleg∏a rozformowaniu lub zmniejszy∏ si´ jej stan etato-
wy w korpusie kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych, w któ-
rym ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, albo gdy uleg∏o likwidacji
stanowisko s∏u˝bowe, które ˝o∏nierz zajmowa∏, a brak
jest mo˝liwoÊci wyznaczenia go na inne stanowisko
odpowiadajàce jego kwalifikacjom zawodowym.

3. Wypowiedzenie stosunku s∏u˝bowego zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej przez w∏aÊciwy organ jest decy-
zjà.

4. Organem w∏aÊciwym do wypowiedzenia sto-
sunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej,
o którym mowa w ust. 3, jest:
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1) Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do
˝o∏nierzy zawodowych, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 1;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego —
w odniesieniu do pozosta∏ych ˝o∏nierzy zawodo-
wych.

5. Zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej ˝o∏-
nierza zawodowego wskutek dokonanego wypowie-
dzenia stosunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by woj-
skowej nast´puje po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wypowiedzenia, w ostatnim dniu miesiàca.

6. Okres wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego za-
wodowej s∏u˝by wojskowej, o którym mowa w ust. 5,
mo˝e byç skrócony za pisemnà zgodà zwalnianego
˝o∏nierza zawodowego i w∏aÊciwego organu, przy
czym koƒczyç si´ musi ostatniego dnia miesiàca.

Art. 115. 1. Zwolnienie z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej w przypadkach, o których mowa w art. 111
pkt 4, 6, 7, 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 112, nast´puje
decyzjà:

1) Ministra Obrony Narodowej — w odniesieniu do
˝o∏nierzy zawodowych, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 1;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego —
w odniesieniu do pozosta∏ych ˝o∏nierzy zawodo-
wych.

2. Zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej
w przypadkach, o których mowa w art. 111 pkt 1—3, 5,
8, 9 lit. b i pkt 11—15, nast´puje z mocy prawa z dniem
uprawomocnienia si´ odpowiedniego orzeczenia lub
decyzji albo zaistnienia okolicznoÊci stanowiàcej pod-
staw´ zwolnienia ˝o∏nierza zawodowego ze s∏u˝by.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, organ,
który wyznaczy∏ ˝o∏nierza zawodowego na stanowisko
s∏u˝bowe, stwierdza fakt zwolnienia ˝o∏nierza z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej rozkazem personalnym, wy-
danym do celów ewidencyjnych.

4. Zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej
w przypadkach niewymienionych w ust. 2 nast´puje
z dniem okreÊlonym w decyzji organu, o którym mo-
wa w ust. 1.

Art. 116. 1. W razie uchylenia orzeczenia, o którym
mowa w art. 111 pkt 11 i 13—15 albo art. 112 pkt 1,
ulegajà uchyleniu skutki tego orzeczenia, jakie wynik∏y
dla ˝o∏nierza zawodowego z tego orzeczenia w jego
stosunku s∏u˝bowym zawodowej s∏u˝by wojskowej,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, data
zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej nie ulega
zmianie, przy czym uznaje si´, ˝e zwolnienie ˝o∏nierza
zawodowego nastàpi∏o w drodze wypowiedzenia sto-
sunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej do-
konanego przez w∏aÊciwy organ.

3. Skutki uchylenia orzeczenia, o którym mowa
w art. 111 pkt 12, regulujà przepisy ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej.

Art. 117. W zakresie zwalniania z zawodowej s∏u˝-
by wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, których stosu-
nek s∏u˝bowy lub wykonywanie zawodu jest unormo-
wane w odr´bnych przepisach, stosuje si´ równie˝ te
przepisy.

Art. 118. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
zwalniania ˝o∏nierzy zawodowych z zawodowej s∏u˝by
wojskowej. Rozporzàdzenie to powinno przewidywaç,
˝e post´powanie zwiàzane ze zwolnieniem ˝o∏nierza
zawodowego z zawodowej s∏u˝by wojskowej jest
w stosunku do niego jawne.

Art. 119. 1. ˚o∏nierz zwolniony z zawodowej s∏u˝by
wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3,
8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3—5, korzysta
z pierwszeƒstwa w zatrudnieniu, w szczególnoÊci
w administracji publicznej oraz na stanowiskach pracy
zwiàzanych z obronnoÊcià kraju.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, stanowiska pracy zwiàzane z obronnoÊcià
kraju. Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci za-
gwarantowaç, aby na stanowiskach pracy zwiàzanych
z obronnoÊcià kraju mogli byç zatrudnieni byli ˝o∏nie-
rze zawodowi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb
kierowania by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych do pracy na
stanowiska, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem rodzaju i charakteru pracy, do jakiej ma byç skie-
rowany by∏y ˝o∏nierz zawodowy, oraz jego wykszta∏ce-
nia, doÊwiadczenia wojskowego i wiedzy specjali-
stycznej.

Art. 120. 1. By∏y ˝o∏nierz zawodowy, o którym mo-
wa w art. 119 ust. 1, w okresie dwóch lat od dnia zwol-
nienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej, z zastrze˝e-
niem ust. 3, mo˝e korzystaç z pomocy w zakresie prze-
kwalifikowania, doradztwa zawodowego lub poÊred-
nictwa pracy, udzielanej przez w∏aÊciwe organy.

2. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, mo-
gà byç pokrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia
do zawodu, doradztwa zawodowego albo odby-
wania praktyk zawodowych;

2) przejazdów z miejsca zamieszkania by∏ego ˝o∏nie-
rza zawodowego do oÊrodków szkolenia, w któ-
rych nast´puje przekwalifikowanie zawodowe lub
przyuczenie do zawodu, albo miejsca odbywania
praktyk zawodowych;

3) zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyucze-
nia do zawodu albo odbywania praktyk zawodo-
wych.
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3. Pomocà, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç ob-
j´ty równie˝ ˝o∏nierz zawodowy przeniesiony do dys-
pozycji, za zgodà dowódcy jednostki wojskowej,
w którego dyspozycji ˝o∏nierz ten pozostaje, oraz ˝o∏-
nierz zawodowy w okresie wypowiedzenia stosunku
s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej dokonane-
go przez w∏aÊciwy organ.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb korzysta-
nia przez ˝o∏nierzy zawodowych i by∏ych ˝o∏nierzy za-
wodowych z uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1—3,
z uwzgl´dnieniem szczególnego traktowania tych ˝o∏-
nierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej s∏u˝by
wojskowej ze wzgl´du na zmiany organizacyjne, o któ-
rych mowa w art. 114 ust. 2, i nie posiadajà uprawnieƒ
do Êwiadczeƒ emerytalnych lub rentowych.

Art. 121. Okres pe∏nienia zawodowej s∏u˝by woj-
skowej wlicza si´ pracownikowi do okresu zatrudnie-
nia w zakresie wszystkich uprawnieƒ zwiàzanych
z tym zatrudnieniem. By∏y ˝o∏nierz zawodowy, który
podjà∏ prac´ w roku kalendarzowym, w którym nastà-
pi∏o jego zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej,
nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w nast´p-
nym roku kalendarzowym.

Art. 122. 1. ˚o∏nierzy zwolnionych z zawodowej
s∏u˝by wojskowej przenosi si´ do rezerwy, je˝eli ze
wzgl´du na wiek podlegajà obowiàzkowi s∏u˝by woj-
skowej i zostali uznani za zdolnych do tej s∏u˝by. ˚o∏-
nierze ci mogà pos∏ugiwaç si´ posiadanym stopniem
wojskowym z okreÊleniem „w rezerwie”.

2. ˚o∏nierzy zwolnionych z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej, którzy ze wzgl´du na wiek albo stan zdrowia
nie podlegajà obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej, przeno-
si si´ w stan spoczynku. ˚o∏nierze ci mogà pos∏ugiwaç
si´ posiadanym stopniem wojskowym z okreÊleniem
„w stanie spoczynku”.

Art. 123. 1. ˚o∏nierzowi zwolnionemu z zawodowej
s∏u˝by wojskowej wydaje si´ niezw∏ocznie Êwiadec-
two s∏u˝by.

2. By∏y ˝o∏nierz zawodowy mo˝e ˝àdaç sprostowa-
nia Êwiadectwa s∏u˝by w terminie siedmiu dni od dnia
jego dor´czenia.

3. W przypadku niewydania w terminie lub wyda-
nia niew∏aÊciwego Êwiadectwa s∏u˝by by∏emu ˝o∏nie-
rzowi przys∏uguje odszkodowanie z tytu∏u poniesionej
przez niego w zwiàzku z tym szkody.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dane, które nale˝y podaç w Êwiadec-
twie s∏u˝by, wzór Êwiadectwa s∏u˝by, a tak˝e tryb wy-
dawania i prostowania tych Êwiadectw, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci tryb przyznawania odszkodowania
z tytu∏u szkody wyrzàdzonej niewydaniem w terminie
lub wydaniem niew∏aÊciwego Êwiadectwa s∏u˝by,
a tak˝e to, i˝ wzór powinien odpowiadaç stosownym
wzorom Êwiadectw pracy i s∏u˝by dla innych grup za-
wodowych.

Rozdzia∏ 8

S∏u˝ba wojskowa kandydatów na ˝o∏nierzy 
zawodowych

Art. 124. 1. Kandydaci na ˝o∏nierzy zawodowych
pe∏nià czynnà s∏u˝b´ wojskowà jako s∏u˝b´ kandydac-
kà.

2. Stosunek s∏u˝bowy s∏u˝by kandydackiej po-
wstaje w drodze powo∏ania, na podstawie dobrowol-
nego zg∏oszenia, po spe∏nieniu ∏àcznie nast´pujàcych
warunków:

1) wydaniu rozkazu personalnego o powo∏aniu do
s∏u˝by kandydackiej;

2) podpisaniu kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by kandy-
dackiej;

3) stawieniu si´ osoby powo∏anej, z którà zawarto
kontrakt, do pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej.

3. Rozkaz personalny o powo∏aniu do s∏u˝by kan-
dydackiej wydaje, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏ Zbroj-
nych, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

4. Kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by kandydackiej z kan-
dydatem do tej s∏u˝by podpisuje komendant szko∏y
wojskowej.

5. Stosunek s∏u˝bowy s∏u˝by kandydackiej wygasa
z mocy prawa, je˝eli ˝o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´ kandy-
dackà nie ukoƒczy nauki w szkole wojskowej.

6. Do s∏u˝by kandydackiej mo˝e byç powo∏ana
osoba niekarana sàdownie, posiadajàca wy∏àcznie
obywatelstwo polskie, odpowiednià zdolnoÊç fizycznà
i psychicznà do zawodowej s∏u˝by wojskowej, wiek co
najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykszta∏cenie,
po z∏o˝eniu pisemnego zobowiàzania do pe∏nienia za-
wodowej s∏u˝by wojskowej po ukoƒczeniu szko∏y woj-
skowej.

7. Osob´ ubiegajàcà si´ o powo∏anie do s∏u˝by
kandydackiej kieruje si´ do wojskowej komisji lekar-
skiej w celu ustalenia zdolnoÊci fizycznej i psychicznej
do zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 125. 1. Osoby powo∏ane do s∏u˝by kandydac-
kiej stajà si´ ˝o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie wojskowej
z dniem stawienia si´ do tej s∏u˝by, po podpisaniu
kontraktu, o którym mowa w art. 124 ust. 4. Przepisy
art. 15 i 18 stosuje si´ odpowiednio.

2. Z dniem rozpocz´cia pe∏nienia s∏u˝by kandydac-
kiej ˝o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ kandydackà otrzymujà
bez szczególnego nadania tytu∏:

1) podchorà˝ego, je˝eli kszta∏cà si´ na oficera zawo-
dowego;

2) elewa, je˝eli kszta∏cà si´ na podoficera zawodowe-
go.

Art. 126. 1. Kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych
kszta∏ci si´ w szko∏ach wojskowych.
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2. Osoby ubiegajàce si´ o przyj´cie do szkó∏ woj-
skowych sk∏adajà egzaminy wst´pne.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wnoszà op∏aty
z tytu∏u udzia∏u w egzaminach wst´pnych.

Art. 127. Szko∏ami wojskowymi kszta∏càcymi kan-
dydatów na ˝o∏nierzy zawodowych sà:

1) na potrzeby korpusu oficerów zawodowych —
akademie wojskowe i wy˝sze szko∏y oficerskie;

2) na potrzeby korpusu podoficerów zawodowych —
szko∏y podoficerskie.

Art. 128. Minister Obrony Narodowej, w drodze
rozporzàdzenia:

1) tworzy i znosi szko∏y podoficerskie;

2) okreÊli szczegó∏owe warunki i tryb sk∏adania egza-
minów koƒcowych w szko∏ach podoficerskich oraz
odbywania praktyk, a tak˝e wzór Êwiadectwa
stwierdzajàcego jej ukoƒczenie.

Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç
cele i szczegó∏owe zadania szkó∏ podoficerskich oraz
organizacj´ i podstawowe za∏o˝enia procesu kszta∏-
cenia w szko∏ach podoficerskich.

Art. 129. 1. Stopniami wojskowymi ˝o∏nierzy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ kandydackà sà stopnie ustanowione
w ustawie  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba powo∏ana do s∏u˝by kandydackiej otrzy-
muje bez szczególnego nadania stopieƒ wojskowy
szeregowego (marynarza) z dniem rozpocz´cia pe∏nie-
nia tej s∏u˝by, o ile nie posiada wy˝szego stopnia woj-
skowego. Nadanie wy˝szych stopni wojskowych na-
st´puje w drodze mianowania.

Art. 130. 1. ˚o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandy-
dackà przys∏uguje uposa˝enie zasadnicze, dodatki do
uposa˝enia zasadniczego i inne nale˝noÊci pieni´˝ne.

2. W sprawach dotyczàcych uposa˝enia i innych
nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom
pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydackà stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3, art. 4,
art. 6—10, art. 30 ust. 2, art. 33 i 36, art. 38 ust. 2,
art. 39, art. 42 i 43, art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz
art. 45a ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu
˝o∏nierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 693, z póên. zm. 16)).

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, stawki uposa˝enia zasadni-
czego dla ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà.
Rozporzàdzenie, okreÊlajàc stawki uposa˝enia, powin-

no ustaliç je na poziomie nie ni˝szym ni˝ uposa˝enie
˝o∏nierzy odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà.

Art. 131. ˚o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ kandydackà
otrzymujà umundurowanie, wyekwipowanie i uzbro-
jenie oraz — w okreÊlonych przypadkach — wy˝ywie-
nie; przepisy art. 66 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 132. Do ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydac-
kà stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 8, art. 26
ust. 2—9, art. 48—51, art. 56, 57, 59, 70 i art. 105—110.

Art. 133. ˚o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydac-
kà oraz cz∏onkom ich rodzin przys∏ugujà szczególne
uprawnienia i ulgi przewidziane w ustawie z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej dla ˝o∏nierzy odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà i cz∏onków ich rodzin,
z wyjàtkiem uprawnieƒ do zasi∏ków przewidzianych
w art. 128 ust. 1 i art. 128a oraz nale˝noÊci i op∏at prze-
widzianych w art. 131 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Art. 134. 1. ˚o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydac-
kà zwalnia si´ ze s∏u˝by kandydackiej wskutek:

1) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego lub nabycia
obywatelstwa innego paƒstwa;

2) wybrania na pos∏a, senatora, na kierownicze sta-
nowisko paƒstwowe obsadzane na podstawie wy-
boru oraz do organów wykonawczych samorzàdu
terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskowà komisj´ lekarskà nie-
zdolnoÊci do zawodowej s∏u˝by wojskowej;

4) niespe∏nienia wymogów okreÊlonych w regulami-
nie studiów lub nauki;

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

6) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary
dyscyplinarnej usuni´cia z czynnej s∏u˝by wojsko-
wej pe∏nionej w charakterze kandydata na ˝o∏nie-
rza zawodowego;

7) prawomocnego orzeczenia Êrodków karnych po-
zbawienia praw publicznych lub zakazu wykony-
wania zawodu ˝o∏nierza;

8) skazania prawomocnym wyrokiem na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci lub aresztu wojskowego, w tym
równie˝ z warunkowym zawieszeniem jej wykona-
nia;

9) wniosku ˝o∏nierza.

2. ˚o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ kandydackà —
kobiecie, w razie zajÊcia w cià˝´, na okres cià˝y i po∏o-
gu udziela si´ urlopu bezp∏atnego w wymiarze nie
d∏u˝szym ni˝ dwanaÊcie miesi´cy.

3. W przypadku niepodj´cia s∏u˝by kandydackiej
po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 2, oraz
w przypadku ponownego zajÊcia w cià˝´ ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà — kobiet´ zwalnia si´ ze
s∏u˝by kandydackiej.
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4. Zwolnienie ze s∏u˝by kandydackiej nast´puje
decyzjà Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

5. W razie zwolnienia ze s∏u˝by kandydackiej okres
tej s∏u˝by zalicza si´ ˝o∏nierzowi do czasu trwania za-
sadniczej s∏u˝by wojskowej, okreÊlonej w ustawie
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 135. 1. ˚o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ kandydackà
sà obowiàzani do zwrotu równowartoÊci kosztów za-
kwaterowania, umundurowania i wy˝ywienia oraz in-
nych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ pieni´˝nych i rzeczo-
wych otrzymanych w zwiàzku z naukà w przypadku
zwolnienia ich ze s∏u˝by kandydackiej z przyczyn okre-
Êlonych w art. 134 ust. 1 pkt 1 i 4—9.

2. Decyzj´ o ustaleniu równowartoÊci kosztów,
o których mowa w ust. 1, odroczeniu terminu ich
zwrotu, roz∏o˝eniu kosztów na raty lub o zwolnieniu
˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà z obowiàzku
ich zwrotu w ca∏oÊci lub cz´Êci wydaje komendant
szko∏y wojskowej.

3. W przypadku gdy ˝o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´ kan-
dydackà nie uiÊci∏ dobrowolnie kosztów ustalonych
w decyzji, ich wyegzekwowanie nast´puje na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 136. Okres pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej wli-
cza si´ pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakre-
sie wszystkich uprawnieƒ zwiàzanych z tym zatrudnie-
niem.

Art. 137. 1. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb powo∏ywania do s∏u˝-
by kandydackiej;

2) szczegó∏owe warunki i tryb przyjmowania do szkó∏
wojskowych;

3) wysokoÊç op∏at z tytu∏u egzaminów wst´pnych dla
osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do szkó∏ wojsko-
wych oraz szczegó∏owy tryb ich pobierania;

4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe
˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà;

5) sposób ustalania równowartoÊci kosztów, o których
mowa w art. 135 ust. 1, oraz warunki i tryb ich zwra-
cania, a tak˝e przypadki, w których mo˝e nastàpiç
zwolnienie z obowiàzku zwrotu kosztów lub roz∏o-
˝enie ich na raty i odroczenie terminu p∏atnoÊci;

6) przebieg s∏u˝by kandydackiej, warunki i tryb opi-
niowania ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà,
ich uprawnienia inne ni˝ okreÊlone w ustawie oraz
tryb post´powania zwiàzany ze zwalnianiem ze
s∏u˝by kandydackiej.

2. Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci:

1) ustaliç, ˝e nabór do s∏u˝by kandydackiej jest
otwarty i konkurencyjny;

2) okreÊliç tryb ubiegania si´ o przyj´cie do szkó∏
wojskowych, dokumenty wymagane przy ubiega-
niu si´ o przyj´cie do tych szkó∏ oraz zakres i ter-
miny sk∏adania egzaminów wst´pnych;

3) okreÊliç, aby op∏aty z tytu∏u egzaminów by∏y po-
równywalne do op∏at ponoszonych przy ubiega-
niu si´ do innych szkó∏ publicznych;

4) okreÊliç, aby warunki mianowania uwzgl´dnia∏y
poszczególne okresy nauki, opinie oraz wyniki
uzyskiwane w nauce przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ kandydackà;

5) uwzgl´dniç koszty faktycznie poniesione na zakwa-
terowanie, wy˝ywienie i umundurowanie oraz ich
corocznà waloryzacj´, która nast´puje w drodze
pomno˝enia ich równowartoÊci na dzieƒ ukoƒcze-
nia kolejnego roku nauki przez Êrednioroczny
wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych ogó∏em, okreÊlony w ustawie bud˝etowej
na dany rok;

6) okreÊliç przebieg i czas trwania nauki, z uwzgl´d-
nieniem praktyk zawodowych i przerw wakacyj-
nych oraz urlopów z ró˝nych tytu∏ów.

Rozdzia∏ 9

S∏u˝ba wojskowa ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia

mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie
wojny

Art. 138. 1. ˚o∏nierzom zawodowym, którzy w ra-
zie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojenne-
go i w czasie wojny b´dà pe∏nili zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na stanowiskach s∏u˝bowych innych ni˝ te,
które zajmujà w czasie pokoju, nadaje si´ przydzia∏y
mobilizacyjne na stanowiska przewidziane do obj´cia
w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wo-
jennego i w czasie wojny.

2. W przydziale mobilizacyjnym okreÊla si´ stano-
wisko s∏u˝bowe ˝o∏nierza zawodowego w jednostce
wojskowej na czas wojny.

3. Przydzia∏ mobilizacyjny ˝o∏nierzowi zawodowe-
mu nadaje si´ w formie rozkazu personalno-mobiliza-
cyjnego.

4. Rozkaz personalno-mobilizacyjny wydajà w cza-
sie pokoju organy, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2.

5. Dor´czenie ˝o∏nierzowi zawodowemu rozkazu
personalno-mobilizacyjnego jest równoznaczne
z nadaniem przydzia∏u mobilizacyjnego.

6. Przydzia∏y mobilizacyjne mogà byç nadawane
równie˝ ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydackà.

7. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb nadawania oraz unie-
wa˝niania przydzia∏ów mobilizacyjnych ˝o∏nierzom
zawodowym i ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydac-
kà, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci post´powania
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przy nadawaniu oraz uniewa˝nianiu przydzia∏ów mo-
bilizacyjnych.

Art. 139. ˚o∏nierze zawodowi i ˝o∏nierze pe∏niàcy
s∏u˝b´ kandydackà, którzy w razie og∏oszenia mobiliza-
cji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny pe∏-
nià odpowiednio zawodowà s∏u˝b´ wojskowà albo
s∏u˝b´ kandydackà, stajà si´ z mocy prawa ˝o∏nierzami
pe∏niàcymi czynnà s∏u˝b´ wojskowà w czasie wojny.

Art. 140. 1. ˚o∏nierze zawodowi i ˝o∏nierze pe∏nià-
cy s∏u˝b´ kandydackà, którym nadano przydzia∏y mo-
bilizacyjne, w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia
stanu wojennego i w czasie wojny stawiajà si´ nie-
zw∏ocznie do pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej
w jednostkach wojskowych, do których nadano im
przydzia∏y mobilizacyjne.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której ˝o∏nierz
zawodowy lub ˝o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´ kandydackà
pe∏ni s∏u˝b´ w czasie pokoju, niezw∏ocznie kieruje ˝o∏-
nierza, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z posiada-
nym przez niego przydzia∏em mobilizacyjnym, a uby-
cie ˝o∏nierza stwierdza w rozkazie dziennym.

3. Obj´cie przez ˝o∏nierza zawodowego lub ˝o∏nie-
rza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà stanowiska s∏u˝bo-
wego okreÊlonego w nadanym przydziale mobilizacyj-
nym stwierdza w rozkazie dziennym dowódca jednost-
ki wojskowej, w której ˝o∏nierz objà∏ stanowisko s∏u˝-
bowe. Stwierdzenie to jest równoznaczne ze zwolnie-
niem z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bo-
wego.

Art. 141. Do ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
stosuje si´ przepisy ustawy, z wy∏àczeniem art. 8—18,
26, 28—30, 32, 34 ust. 1, art. 35—47, 54, 56, 60—65,
67—104, 111—123, 130 i 133—137.

Art. 142. 1. ˚o∏nierze zawodowi pe∏niàcy zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w czasie pokoju na stanowiskach
s∏u˝bowych w instytucjach cywilnych pe∏nià w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny nadal t´ s∏u˝b´ na tych stanowiskach,
je˝eli stanowiska te wyst´pujà w strukturze organiza-
cyjnej tych jednostek na czas wojny.

2. ˚o∏nierzy zawodowych pe∏niàcych zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà w czasie pokoju w instytucjach cy-
wilnych na stanowiskach s∏u˝bowych niewyst´pujà-
cych w strukturze organizacyjnej na czas wojny w ra-
zie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojenne-
go i w czasie wojny kierownik instytucji cywilnej nie-
zw∏ocznie kieruje do dyrektora departamentu Mini-
sterstwa Obrony Narodowej w∏aÊciwego do spraw
kadr w celu wyznaczenia do pe∏nienia s∏u˝by w okre-
Êlonej jednostce wojskowej.

3. ˚o∏nierze zawodowi w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
mogà byç kierowani do pe∏nienia zawodowej s∏u˝by
wojskowej na odpowiednich stanowiskach s∏u˝bo-
wych poza Si∏ami Zbrojnymi.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb wyznaczania ˝o∏nierzy
zawodowych do s∏u˝by poza Si∏ami Zbrojnymi w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny, w tym szczególnoÊci jednostki orga-
nizacyjne i stanowiska s∏u˝bowe poza Si∏ami Zbrojny-
mi, w których ˝o∏nierze mogà pe∏niç zawodowà s∏u˝b´
wojskowà, oraz uprawnienia ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w tych jednostkach.

Art. 143. 1. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà wyznacza si´ w razie og∏o-
szenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny na stanowisko s∏u˝bowe stosownie
do potrzeb Si∏ Zbrojnych, w zale˝noÊci od kwalifikacji,
predyspozycji i opinii s∏u˝bowej.

2. Organami w∏aÊciwymi do wyznaczania ˝o∏nierzy
zawodowych na stanowiska s∏u˝bowe w razie og∏o-
szenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny i zwalniania z tych stanowisk sà:

1) Minister Obrony Narodowej — na wszystkie stano-
wiska s∏u˝bowe do stopnia etatowego genera∏a
(admira∏a) w∏àcznie oraz których wyznaczenie wy-
nika z postanowieƒ odr´bnych ustaw, z wyjàtkiem
stanowisk s∏u˝bowych, na które wyznacza i z któ-
rych zwalnia Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych;

2) Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych — na wszystkie
stanowiska s∏u˝bowe do stopnia etatowego gene-
ra∏a (admira∏a) w∏àcznie w podleg∏ych mu jednost-
kach wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 3—7;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do-
wódca rodzaju Si∏ Zbrojnych, Szef Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych i Komendant G∏ówny ˚an-
darmerii Wojskowej — w odniesieniu do stano-
wisk s∏u˝bowych do stopnia etatowego pu∏kowni-
ka (komandora) w∏àcznie w podleg∏ych jednost-
kach wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 4—7;

4) dowódca korpusu, dowódca okr´gu wojskowego,
dowódca Garnizonu Warszawa i komendant aka-
demii wojskowej — w odniesieniu do stanowisk
s∏u˝bowych do stopnia etatowego podpu∏kownika
(komandora porucznika) w∏àcznie w podleg∏ych
jednostkach wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 5—7;

5) dowódca dywizji, flotylli i brygady niewchodzàcej
w sk∏ad dywizji oraz komendant wy˝szej szko∏y
oficerskiej — w odniesieniu do stanowisk s∏u˝bo-
wych do stopnia etatowego majora (komandora
podporucznika) w∏àcznie w podleg∏ych jednost-
kach wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 6 i 7;

6) dowódca brygady wchodzàcej w sk∏ad dywizji i do-
wódca pu∏ku — w odniesieniu do stanowisk s∏u˝-
bowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana
marynarki) w∏àcznie w podleg∏ych jednostkach
wojskowych, z zastrze˝eniem pkt 7;

7) pozostali niewymienieni w pkt 2—6 dowódcy jed-
nostek wojskowych — w odniesieniu do stano-
wisk s∏u˝bowych do stopnia etatowego starszego
chorà˝ego sztabowego (starszego chorà˝ego szta-
bowego marynarki) w∏àcznie w podleg∏ych jed-
nostkach wojskowych;
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8) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w∏aÊciwego do spraw kadr — w odniesie-
niu do stanowisk s∏u˝bowych do stopnia etatowe-
go pu∏kownika (komandora) w∏àcznie w pozosta-
∏ych niewymienionych w pkt 2—7 jednostkach or-
ganizacyjnych.

3. Do przenoszenia ˝o∏nierza zawodowego z jed-
nostki wojskowej, w której zajmowa∏ stanowisko s∏u˝-
bowe, do innej jednostki wojskowej jest uprawniony
organ, któremu podlegajà obie te jednostki, przy za-
chowaniu posiadanych uprawnieƒ do wyznaczania na
stanowiska.

4. Je˝eli w∏aÊciwy organ nie ma mo˝liwoÊci wy-
znaczenia ˝o∏nierza zawodowego lub ˝o∏nierza pe∏nià-
cego s∏u˝b´ kandydackà na stanowisko s∏u˝bowe, kie-
ruje tego ˝o∏nierza do stanu zmiennego pododdzia∏u
uzupe∏nienia kadrowego bezpoÊredniego prze∏o˝one-
go.

5. Dowódcy jednostek wojskowych wykonujàcy na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza granicami paƒstwa (Dz. U.
Nr 162, poz. 1117) zadania poza granicami paƒstwa
posiadajà uprawnienia do wyznaczania ˝o∏nierzy za-
wodowych, o których mowa w ust. 2, na stanowiska
s∏u˝bowe w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia
stanu wojennego i w czasie wojny, przys∏ugujàce ich
bezpoÊrednim prze∏o˝onym.

6. Warunkiem obj´cia stanowiska s∏u˝bowego jest
posiadanie lub mianowanie na stopieƒ wojskowy od-
powiadajàcy stopniowi etatowemu stanowiska, na ja-
kie ˝o∏nierz zawodowy ma byç wyznaczony.

Art. 144. 1. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
zwalania si´ z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego:

1) je˝eli stwierdzono nieprzydatnoÊç na zajmowanym
stanowisku, stwierdzonà w opinii specjalnej;

2) je˝eli wojskowa komisja lekarska orzek∏a jego nie-
zdolnoÊç do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym sta-
nowisku;

3) gdy uleg∏o likwidacji zajmowane przez niego sta-
nowisko.

2. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏niàcego
s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobilizacji,
og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny mo˝na
zwolniç z zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego:

1) je˝eli z∏o˝y∏ wniosek o zwolnienie z zajmowanego
stanowiska;

2) w przypadku uzasadnionym potrzebami Si∏ Zbroj-
nych.

Art. 145. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb wyznaczania
˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´

kandydackà na stanowiska s∏u˝bowe oraz zwalniania
z tych stanowisk w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏o-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem struktury stanowisk, wymogów
kwalifikacyjnych i zdrowotnych, opinii oraz wymaga-
nej wiedzy specjalistycznej i ogólnej.

Art. 146. 1. Mianowanie ˝o∏nierza zawodowego
i ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏o-
szenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny na wy˝szy stopieƒ wojskowy, w obr´-
bie korpusu kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych, odpowia-
dajàcy stopniowi etatowemu stanowiska s∏u˝bowego,
na jakie zosta∏ wyznaczony, nast´puje z dniem obj´cia
stanowiska s∏u˝bowego.

2. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy nast´-
puje:

1) w przypadku stopnia wojskowego podporucznika
(podporucznika marynarki) — w drodze postano-
wienia Naczelnego Dowódcy Si∏ Zbrojnych;

2) w przypadku stopni wojskowych genera∏ów (admi-
ra∏ów) — w drodze postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Naczelnego
Dowódcy Si∏ Zbrojnych lub Ministra Obrony Naro-
dowej;

3) w pozosta∏ych przypadkach — decyzjami organów,
o których mowa w art. 143 ust. 2.

3. Dowódca jednostki wojskowej mo˝e czasowo
powierzyç ˝o∏nierzowi zawodowemu lub ˝o∏nierzowi
pe∏niàcemu s∏u˝b´ kandydackà wykonywanie obo-
wiàzków s∏u˝bowych na stanowisku s∏u˝bowym za-
szeregowanym do stopnia etatowego podporucznika
(podporucznika marynarki), gdy posiada on ni˝szy sto-
pieƒ wojskowy.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb mianowa-
nia ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ kandydackà na wy˝sze stopnie wojskowe w zwiàz-
ku z wyznaczeniem na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem maksymalnego
uproszczenia procedur dotyczàcych obiegu dokumen-
tów w tych sprawach.

Art. 147. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji, og∏o-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny ˝o∏nierze za-
wodowi i ˝o∏nierze pe∏niàcy s∏u˝b´ kandydackà podle-
gajà opiniowaniu specjalnemu.

2. Opini´ specjalnà sporzàdza si´:

1) na zakoƒczenie szkolenia trwajàcego co najmniej
jeden miesiàc;

2) w przypadku niewywiàzywania si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych na zajmowanym stanowisku s∏u˝bo-
wym;

3) w razie wystàpienia o opini´ przez sàd, prokurato-
ra, ˚andarmeri´ Wojskowà lub Wojskowe S∏u˝by
Informacyjne;

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12195 — Poz. 1750



4) na ˝àdanie dowódcy jednostki wojskowej zajmujà-
cego stanowisko s∏u˝bowe nie ni˝sze ni˝ dowódca
pu∏ku (równorz´dne);

5) na zarzàdzenie szefa organu kadrowego szczebla
co najmniej dowódcy rodzaju Si∏ Zbrojnych;

6) w przypadku zwolnienia ˝o∏nierza zawodowego
z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 148. 1. Prze∏o˝ony, który sporzàdzi∏ opini´, za-
poznaje niezw∏ocznie ˝o∏nierza zawodowego lub ˝o∏-
nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà z jej treÊcià.

2. ˚o∏nierz zawodowy lub ˝o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´
kandydackà potwierdza w∏asnor´cznym podpisem za-
poznanie si´ z opinià; w razie odmowy z∏o˝enia podpi-
su zapoznajàcy czyni na opinii adnotacj´ o tej odmo-
wie.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu i ˝o∏nierzowi pe∏nià-
cemu s∏u˝b´ kandydackà przys∏uguje prawo wniesie-
nia odwo∏ania od wydanej o nim opinii do wy˝szego
prze∏o˝onego, w terminie czternastu dni od dnia zapo-
znania si´ z treÊcià opinii.

4. Wy˝szy prze∏o˝ony, do którego wniesiono od-
wo∏anie od opinii, rozstrzyga ostatecznie o treÊci tej
opinii przez:

1) utrzymanie jej w mocy;

2) zmian´ jej treÊci w ca∏oÊci lub cz´Êci.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb opiniowa-
nia ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ kandydackà, zapoznawania ich z treÊcià opinii oraz
wnoszenia i rozpatrywania od nich odwo∏aƒ,
z uwzgl´dnieniem poziomu wykszta∏cenia i kwalifika-
cji zawodowych, w tym przydatnoÊci do s∏u˝by na zaj-
mowanym stanowisku s∏u˝bowym, cech osobowoÊci
˝o∏nierza, w tym szczególnie odpornoÊci psychofizycz-
nej na trudy s∏u˝by, poziomu wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych oraz predyspozycji do zajmowania wy˝-
szych stanowisk s∏u˝bowych.

Art. 149. 1. W razie og∏oszenia mobilizacji, og∏o-
szenia stanu wojennego i w czasie wojny ˝o∏nierzowi
zawodowemu i ˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ kandy-
dackà mo˝e byç udzielony urlop:

1) okolicznoÊciowy — w wymiarze jednorazowo do
pi´tnastu dni kalendarzowych;

2) zdrowotny — w wymiarze okreÊlonym przez woj-
skowà komisj´ lekarskà;

3) w drodze wyró˝nienia — w wymiarze i na podsta-
wie przepisów o dyscyplinie wojskowej.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela do-
wódca jednostki wojskowej.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu i ˝o∏nierzowi pe∏nià-
cemu s∏u˝b´ kandydackà udajàcemu si´ na urlop przy-

s∏uguje prawo do bezp∏atnego przejazdu do wybranej
miejscowoÊci w kraju i z powrotem.

4. Odwo∏anie ˝o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza
pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà z urlopu przez dowód-
c´ jednostki wojskowej mo˝e nastàpiç w ka˝dym cza-
sie, je˝eli przemawiajà za tym wa˝ne wzgl´dy s∏u˝bo-
we.

5. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb udzielania
oraz odwo∏ywania z urlopów, o których mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem sposobu post´powania
w przypadku odwo∏ania z urlopu ˝o∏nierza zawodowe-
go lub ˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà.

Art. 150. W razie og∏oszenia mobilizacji, og∏osze-
nia stanu wojennego i w czasie wojny ˝o∏nierzowi za-
wodowemu i ˝o∏nierzowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ kandy-
dackà przys∏ugujà bezp∏atne Êwiadczenia zdrowotne.
Koszty tych Êwiadczeƒ pokrywa si´ z bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 151. 1. ˚o∏nierz zawodowy i ˝o∏nierz pe∏niàcy
s∏u˝b´ kandydackà otrzymuje w razie og∏oszenia mo-
bilizacji i og∏oszenia stanu wojennego uposa˝enie za-
sadnicze wed∏ug zajmowanego stanowiska s∏u˝bowe-
go i inne nale˝noÊci, a w czasie wojny równie˝ doda-
tek wojenny.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, stawki uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawo-
dowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà, in-
ne nale˝noÊci, ich wysokoÊç i warunki przyznawania
oraz stawki i warunki przyznawania dodatku wojenne-
go, z uwzgl´dnieniem trybu i terminów ich wyp∏aca-
nia.

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno okreÊliç stawki uposa˝enia zasadniczego i do-
datku wojennego, zró˝nicowane w zale˝noÊci od ran-
gi stanowiska s∏u˝bowego, zakresu wykonywanych
zadaƒ s∏u˝bowych, ponoszonej odpowiedzialnoÊci
i wymaganych kwalifikacji, a w przypadku dodatku
wojennego uzale˝nione ponadto od warunków pe∏nie-
nia s∏u˝by w czasie wojny. W przypadku innych nale˝-
noÊci rozporzàdzenie powinno dostosowaç rodzaje
tych nale˝noÊci i ich wysokoÊç do szczególnych wa-
runków pe∏nienia s∏u˝by w razie og∏oszenia mobiliza-
cji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny. Roz-
porzàdzenie powinno ustaliç uproszczony tryb przy-
znawania dodatku wojennego i innych nale˝noÊci.

Art. 152. Wymiar czasu s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodo-
wych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny jest okreÊlony ich zadaniami s∏u˝bo-
wymi.

Art. 153. 1. ˚o∏nierze zawodowi i ˝o∏nierze pe∏nià-
cy s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobilizacji,
og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny pozo-
stajà w czynnej s∏u˝bie wojskowej do dnia zwolnienia
ich z tej s∏u˝by.
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2. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego lub ˝o∏nierza
pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mo-
bilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
z czynnej s∏u˝by wojskowej nast´puje w razie:

1) uznania przez wojskowà komisj´ lekarskà za trwa-
le niezdolnego do tej s∏u˝by;

2) osiàgni´cia przez ˝o∏nierza wieku szeÊçdziesi´ciu
lat.

3. Zwolnienie ˝o∏nierza zawodowego lub ˝o∏nierza
pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà z czynnej s∏u˝by woj-
skowej w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia sta-
nu wojennego i w czasie wojny mo˝e nastàpiç:

1) w razie uznania go przez wojskowà komisj´ lekar-
skà za czasowo niezdolnego do czynnej s∏u˝by
wojskowej;

2) w celu sprawowania opieki nad dzieçmi do lat
szesnastu, gdy oboje rodzice sà ˝o∏nierzami lub
gdy ˝o∏nierz samotnie sprawuje t´ opiek´, a nie
ma innego cz∏onka rodziny, któremu mo˝na po-
wierzyç jej sprawowanie.

Art. 154. 1. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
mo˝na zwolniç z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
s∏u˝by kandydackiej:

1) wskutek niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝-
bowych, potwierdzonego w opinii specjalnej;

2) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;

3) ze wzgl´du na potrzeby Si∏ Zbrojnych.

2. ˚o∏nierz zawodowy i ˝o∏nierz pe∏niàcy s∏u˝b´
kandydackà zwolniony w razie og∏oszenia mobilizacji,
og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by kandydackiej pe∏-
ni nadal czynnà s∏u˝b´ wojskowà na zasadach okre-
Êlonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 155. 1. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub ze s∏u˝-
by kandydackiej decyzjà wydanà przez organ upraw-
niony do wyznaczenia na stanowisko s∏u˝bowe.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dor´cza si´ ˝o∏-
nierzowi zawodowemu lub ˝o∏nierzowi pe∏niàcemu
s∏u˝b´ kandydackà wraz z opinià specjalnà.

3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb zwalnia-
nia ˝o∏nierzy z zawodowej s∏u˝by wojskowej i s∏u˝by
kandydackiej w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏osze-
nia stanu wojennego i w czasie wojny. Rozporzàdze-
nie powinno w szczególnoÊci uwzgl´dniç dwuinstan-
cyjny tryb post´powania w tych sprawach, tryb zwal-

niania ˝o∏nierzy z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
s∏u˝by kandydackiej, a tak˝e tryb przenoszenia do dal-
szego pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej w razie
og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego
i w czasie wojny na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 156. 1. ˚o∏nierza zawodowego i ˝o∏nierza pe∏-
niàcego s∏u˝b´ kandydackà, który w razie og∏oszenia
mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie
wojny poleg∏, zmar∏ lub zosta∏ uznany za zmar∏ego al-
bo zaginà∏, skreÊla z ewidencji, o której mowa
w art. 48 ust. 2, dowódca jednostki wojskowej, w któ-
rej ˝o∏nierz zajmowa∏ stanowisko s∏u˝bowe.

2. O skreÊleniu z ewidencji, o której mowa w art. 48
ust. 2, lub odnalezieniu si´ ˝o∏nierza zawodowego lub
˝o∏nierza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà dowódca jed-
nostki wojskowej powiadamia w∏aÊciwe organy.

3. Dla ˝o∏nierzy zawodowych i ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ kandydackà, którzy w razie og∏oszenia mobili-
zacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
polegli, zmarli lub zostali uznani za zmar∏ych albo za-
gin´li, prowadzi si´ odr´bnà ewidencj´.

4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organy prowadzàce ewidencj´, o któ-
rej mowa w ust. 3, a tak˝e zakres i sposób prowadze-
nia tej ewidencji, z uwzgl´dnieniem miejsca zgonu lub
zagini´cia i okolicznoÊci, w których nastàpi∏o to zda-
rzenie.

Rozdzia∏ 10

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 157. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝-
szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10,
poz. 40, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 21 uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwolnienie z wy˝szej szko∏y wojskowej s∏u-
chacza b´dàcego ˝o∏nierzem zawodowym
nast´puje w przypadku zwolnienia z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej z przyczyn okreÊlo-
nych w art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej 
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750).”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zwolnienia z zawodowej s∏u˝by wojskowej
z przyczyn okreÊlonych w art. 111 pkt 6
i 11—15 oraz art. 112 pkt 1 ustawy z dnia
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11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏-
nierzy zawodowych,”;

3) uchyla si´ art. 26.

Art. 158. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.18))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) m´˝czyêni, poczàwszy od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym koƒczà osiemna-
Êcie lat ˝ycia, do koƒca roku kalendarzowego,
w którym koƒczà pi´çdziesiàt lat, a posiadajà-
cy stopieƒ oficerski — szeÊçdziesiàt lat ˝ycia,

2) kobiety posiadajàce kwalifikacje przydatne do
tej s∏u˝by, poczàwszy od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym koƒczà osiemna-
Êcie lat ˝ycia, do koƒca roku kalendarzowego,
w którym koƒczà czterdzieÊci lat, a posiadajà-
ce stopieƒ oficerski — pi´çdziesiàt lat ˝ycia.”;

2) w art. 59 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„˚o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie wojskowej, w ro-
zumieniu niniejszej ustawy, sà osoby, które:”;

3) w art. 74:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Ze wzgl´du na posiadany stopieƒ wojskowy
˝o∏nierze sà szeregowymi, podoficerami lub
oficerami.

2. Stopniami wojskowymi sà nast´pujàce
stopnie, z zastrze˝eniem ust. 2a:

1) szeregowych:
a) szeregowy,
b) starszy szeregowy,

2) podoficerów:
a) kapral,
b) starszy kapral,
c) plutonowy,
d) sier˝ant,
e) starszy sier˝ant,
f) m∏odszy chorà˝y,

g) chorà˝y,
h) starszy chorà˝y,
i) starszy chorà˝y sztabowy,

3) oficerów:

a) m∏odszych:

— podporucznik,

— porucznik,

— kapitan,

b) starszych:
— major,
— podpu∏kownik,
— pu∏kownik,

c) genera∏ów:
— genera∏ brygady,
— genera∏ dywizji,
— genera∏ broni,
— genera∏.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W Marynarce Wojennej stopniami wojsko-
wymi sà odpowiednio stopnie:

1) szeregowych:

a) marynarz,

b) starszy marynarz,

2) podoficerów:

a) mat,

b) starszy mat,

c) bosmanmat,

d) bosman,

e) starszy bosman,

f) m∏odszy chorà˝y marynarki,

g) chorà˝y marynarki,

h) starszy chorà˝y marynarki,

i) starszy chorà˝y sztabowy marynarki,

3) oficerów:

a) m∏odszych:
— podporucznik marynarki,
— porucznik marynarki,
— kapitan marynarki,

b) starszych:
— komandor podporucznik,
— komandor porucznik,
— komandor,

c) admira∏ów:
— kontradmira∏,
— wiceadmira∏,
— admira∏ floty,
— admira∏.”;

4) w art. 78:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 4,

b) uchyla si´ ust. 2 i 4;

5) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla oficerów — osiemnastu miesi´cy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. åwiczenia wojskowe odbyte
w stopniu szeregowego lub
w stopniu podoficerskim zalicza
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si´ do ∏àcznego czasu çwiczeƒ
wojskowych ustalonego dla ofice-
rów.”.

Art. 159. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r.
o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693,
z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla uposa˝enie i inne nale˝no-
Êci pieni´˝ne ˝o∏nierzy odbywajàcych za-
sadniczà s∏u˝b´ wojskowà, nadterminowà
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, przeszkole-
nie wojskowe, çwiczenia wojskowe i okre-
sowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcych
s∏u˝b´ wojskowà w razie og∏oszenia mobi-
lizacji i w czasie wojny.”;

3) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inne nale˝noÊci pieni´˝ne obejmujà:

1) nagrody i zapomogi,

2) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe,

3) nale˝noÊci w zwiàzku ze zwolnieniem
z czynnej s∏u˝by wojskowej,

4) zasi∏ki pogrzebowe, odprawy poÊmiert-
ne, zwrot kosztów pogrzebu.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

4) w art. 3 uchyla si´ ust. 2;

5) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzom mogà byç przyznawane:

1) nagrody — w szczególnoÊci w zwiàzku
z przejawianiem inicjatywy w s∏u˝bie al-
bo wykonywaniem zadaƒ s∏u˝bowych
wymagajàcych szczególnie du˝ego na-
k∏adu pracy, w tym poza okreÊlonym
czasem s∏u˝by, w skróconych terminach
lub w warunkach szczególnie utrudnio-
nych,

2) zapomogi — w przypadku zdarzeƒ loso-
wych, kl´sk ˝ywio∏owych, d∏ugotrwa∏ej
choroby lub Êmierci cz∏onka rodziny oraz
innych przyczyn powodujàcych istotne
pogorszenie warunków materialnych.”,

b) uchyla si´ ust. 1a,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki

przyznawania ˝o∏nierzom nagród i zapo-
móg, uwzgl´dniajàc okolicznoÊci uzasadnia-
jàce przyznanie ˝o∏nierzowi nagrody lub za-
pomogi, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb
post´powania w tych sprawach.”;

6) uchyla si´ art. 5;

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. ˚o∏nierzowi delegowanemu do wyko-
nywania zadaƒ s∏u˝bowych poza sta∏ym
miejscem odbywania s∏u˝by przys∏ugu-
jà nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç, tryb przyznawania
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe,
z uwzgl´dnieniem sposobu obliczania
czasu podró˝y s∏u˝bowej oraz rodzaju
nale˝noÊci i sposobu ustalania ich wy-
sokoÊci oraz terminów i trybu wyp∏aty
tych nale˝noÊci.”;

8) w art. 8:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 3,

b) uchyla si´ ust. 2;

9) w art. 9:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli przepisy szczególne nie stanowià ina-
czej, organami wojskowymi w∏aÊciwymi
w sprawach okreÊlonych w przepisach usta-
wy sà dowódcy jednostek wojskowych zaj-
mujàcy stanowisko s∏u˝bowe dowódcy ba-
talionu (równorz´dne) lub wy˝sze w stosun-
ku do wszystkich ˝o∏nierzy odbywajàcych
s∏u˝b´ w podleg∏ej jednostce wojskowej.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Stanowiskami s∏u˝bowymi równorz´dnymi
stanowisku dowódcy batalionu, o którym
mowa w ust. 5, sà stanowiska:

1) dowódcy dywizjonu lub eskadry,

2) dowódcy okr´tu II rangi,

3) inne stanowiska s∏u˝bowe dowódców
jednostek wojskowych, je˝eli stanowiska
te zosta∏y zaszeregowane do stopnia eta-
towego co najmniej majora (komandora
podporucznika).”;

10) uchyla si´ rozdzia∏ 2;

11) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Uposa˝enie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne”;

12) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierzowi odbywajàcemu okresowà s∏u˝-
b´ wojskowà przys∏ugujà:

1) uposa˝enie zasadnicze,
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2) dodatki do uposa˝enia zasadniczego,

3) ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy,

4) zasi∏ek pogrzebowy,

5) odprawa poÊmiertna,

6) pokrycie kosztów pogrzebu ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dyspo-
nentem jest Minister Obrony Narodowej

— w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
jak dla ˝o∏nierzy zawodowych w przepisach
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750).”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. ˚o∏nierzowi s∏u˝by okresowej zwolnionemu
z czynnej s∏u˝by wojskowej niespe∏niajàce-
mu warunków do nabycia prawa do emery-
tury wojskowej lub wojskowej renty inwa-
lidzkiej, od jego uposa˝enia wyp∏aconego
po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnie-
nia ze s∏u˝by, od którego nie odprowadzono
sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, przekazuje si´ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sk∏adki za ten okres przewi-
dziane w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.20)) na
zasadach okreÊlonych w art. 6a ustawy
z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108,
z póên. zm.21)).”;

13) uchyla si´ art. 28;

14) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ˚o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, mogà
byç przyznane do uposa˝enia dodatek funk-
cyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi
w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by woj-
skowej.”,

b) uchyla si´ ust. 3 i 4;

15) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ˚o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, wyzna-
czonym na stanowiska s∏u˝bowe przewidziane
w etatach dla ˝o∏nierzy zawodowych dowódca
jednostki wojskowej przyznaje dodatek funk-
cyjny w wysokoÊci do 15% uposa˝enia zasad-
niczego przys∏ugujàcego ˝o∏nierzowi wed∏ug
stopnia wojskowego.”;

16) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cz∏onkom rodziny zmar∏ego ˝o∏nierza przy-
s∏uguje jednorazowa odprawa w wysokoÊci
jednomiesi´cznego uposa˝enia, a je˝eli
Êmierç nastàpi∏a wskutek wypadku pozosta-
jàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà wojskowà —
w wysokoÊci trzymiesi´cznego uposa˝e-
nia.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Do obliczenia wysokoÊci odprawy, o której
mowa w ust. 2, przyjmuje si´ najni˝szà
stawk´ uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierza
zawodowego w odpowiednim stopniu woj-
skowym obowiàzujàcego w dniu Êmierci
˝o∏nierza. Do obliczenia wysokoÊci odprawy
dla ˝o∏nierzy posiadajàcych stopieƒ wojsko-
wy szeregowego (marynarza) przyjmuje si´
uposa˝enie przewidziane dla stopnia woj-
skowego starszego szeregowego (starszego
marynarza).

5. Odpraw´ i ekwiwalent, o których mowa
w ust. 2 i 3, wyp∏aca si´ ma∏˝onkowi, dzie-
ciom, rodzicom lub rodzeƒstwu zmar∏ego
˝o∏nierza.”;

17) uchyla si´ art. 35;

18) art. 36 i 37 otrzymujà brzmienie:

„Art. 36. W okresie choroby, urlopu i zwolnienia
od zaj´ç s∏u˝bowych ˝o∏nierz zachowuje
prawo do pobieranego ostatnio uposa˝e-
nia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian majàcych wp∏yw na wyso-
koÊç uposa˝enia zasadniczego lub na
prawo do dodatków i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych.

Art. 37. 1. ˚o∏nierzowi, który zosta∏ zawieszony
w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo tym-
czasowo aresztowany, zawiesza si´ od
najbli˝szego terminu p∏atnoÊci wyp∏a-
t´ po∏owy uposa˝enia zasadniczego
oraz wyp∏at´ dodatków o charakterze
sta∏ym.

2. W razie umorzenia post´powania kar-
nego lub dyscyplinarnego albo unie-
winnienia prawomocnym wyrokiem
sàdu ˝o∏nierz otrzymuje zawieszonà
cz´Êç uposa˝enia wraz z odsetkami
ustawowymi od dnia, w którym upo-
sa˝enie sta∏o si´ wymagalne, choçby
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umorzenie lub uniewinnienie nastàpi-
∏o po zwolnieniu ˝o∏nierza z czynnej
s∏u˝by wojskowej.”;

19) art. 40—43 otrzymujà brzmienie:

„Art. 40. 1. Z uposa˝enia ˝o∏nierza odbywajàcego
okresowà s∏u˝b´ wojskowà mogà byç
dokonywane potràcenia w granicach
i na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach szczególnych stosowanych do
wynagrodzeƒ za prac´, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3 oraz art. 43.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y rozumieç uposa˝enie
zasadnicze i dodatki do uposa˝enia za-
sadniczego wymienione w art. 27 ust. 1
pkt 1 i 2, ekwiwalent pieni´˝ny za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy,
wymieniony w art. 27 ust. 1 pkt 3, i od-
praw´, o której mowa w art. 27 ust. 2.

3. Odprawa z tytu∏u zwolnienia z okreso-
wej s∏u˝by wojskowej, o której mowa
w art. 27 ust. 2, podlega egzekucji 
wy∏àcznie na zaspokojenie zale-
g∏ych Êwiadczeƒ alimentacyjnych,
z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynika-
jàcych z ust. 1.

Art. 41. 1. Z uposa˝enia ˝o∏nierza odbywajàcego
nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ woj-
skowà mogà byç dokonywane potrà-
cenia w granicach i na zasadach okre-
Êlonych w przepisach szczególnych
stosowanych do wynagrodzeƒ za pra-
c´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz
art. 43.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y rozumieç uposa˝enie
zasadnicze i dodatki do uposa˝enia za-
sadniczego, wymienione w art. 30, od-
praw´, o której mowa w art. 32 ust. 2,
i ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy, wymienio-
ny w art. 32a.

3. Odprawa z tytu∏u zwolnienia z nadter-
minowej zasadniczej s∏u˝by wojsko-
wej, o której mowa w art. 32 ust. 2,
podlega egzekucji wy∏àcznie na zaspo-
kojenie zaleg∏ych Êwiadczeƒ alimenta-
cyjnych, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ
wynikajàcych z ust. 1.

Art. 42. 1. Z uposa˝enia ˝o∏nierzy odbywajàcych
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, çwicze-
nia wojskowe lub przeszkolenie woj-
skowe albo pe∏niàcych s∏u˝b´ wojsko-
wà w razie og∏oszenia mobilizacji
i w czasie wojny mogà byç dokonywa-
ne potràcenia tylko na zaspokojenie
roszczeƒ z tytu∏u szkody wyrzàdzonej
jednostce wojskowej i kary pieni´˝ne
orzeczone w post´powaniu dyscypli-
narnym, z tym ˝e ∏àczna wysokoÊç po-

tràceƒ nie mo˝e przekroczyç 50 % mie-
si´cznego uposa˝enia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do odpraw, o których mowa w art. 32
ust. 1, 3 i 4.

Art. 43. Przepisów art. 40—42 nie stosuje si´ do
zaliczek pobranych przez ˝o∏nierza do
rozliczenia, które potràca si´ z uposa˝e-
nia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych
w pe∏nej wysokoÊci, niezale˝nie od po-
tràceƒ dokonywanych z innych tytu-
∏ów.”;

20) uchyla si´ art. 44;

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) terminy p∏atnoÊci uposa˝enia i innych na-
le˝noÊci pieni´˝nych z uwzgl´dnieniem, ˝e
wyp∏ata uposa˝enia b´dzie dokonywana
miesi´cznie z góry;

2) szczegó∏owe warunki i tryb pokrywania
przez wojsko kosztów pogrzebu ˝o∏nierzy;
w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem orga-
nów wojskowych w∏aÊciwych w tych spra-
wach oraz maksymalnych wysokoÊci kosz-
tów pogrzebu ˝o∏nierza organizowanego na
koszt wojska.”;

22) uchyla si´ art. 48.

Art. 160. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166,
poz. 1609) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) uposa˝enie — uposa˝enie zasadnicze wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym i miesi´cznà
równowartoÊcià dodatkowego uposa˝enia
rocznego, nale˝nych ˝o∏nierzowi zawodowe-
mu stosownie do przepisów ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏-
nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750),”;

2) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Je˝eli ˝o∏nierz zwolniony z czynnej
s∏u˝by nie spe∏nia warunków do naby-
cia prawa do emerytury wojskowej lub
wojskowej renty inwalidzkiej, od upo-
sa˝enia wyp∏aconego ˝o∏nierzowi po
dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwol-
nienia ze s∏u˝by, od którego nie odpro-
wadzono sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, przekazuje si´
do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
sk∏adki za ten okres przewidziane
w ustawie z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
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∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.22)).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podsta-
w´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o którym mowa
w ust. 1, rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia
ustalanà na podstawie odr´bnych
przepisów — za okres s∏u˝by woj-
skowej w charakterze kandydata na
˝o∏nierza zawodowego przed dniem
1 stycznia 2003 r.,

2) kwot´ minimalnego wynagrodzenia
za prac´ obowiàzujàcego w grudniu
roku poprzedniego, ustalonego na
podstawie odr´bnych przepisów —
za okres s∏u˝by wojskowej w cha-
rakterze kandydata na ˝o∏nierza za-
wodowego po dniu 31 grudnia
2002 r.,

3) uposa˝enie stanowiàce podstaw´
wymiaru sk∏adek na podstawie
art. 18 ustawy, o której mowa
w ust. 1 — za pozosta∏e okresy s∏u˝-
by.

3. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1, prze-
kazuje si´ równie˝ w przypadku, gdy
˝o∏nierz spe∏nia jedynie warunki do na-
bycia prawa do wojskowej renty inwa-
lidzkiej. Przekazanie sk∏adek nast´puje
na wniosek ˝o∏nierza.

4. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaêni-
kiem waloryzacji sk∏adek okreÊlonym
na podstawie ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.23)).

5. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏a-
dek, waloryzowanych na podstawie
ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19

ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w ust. 1.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ równie˝
do ˝o∏nierza, który pozostawa∏ w s∏u˝-
bie przed dniem 2 stycznia 1999 r., je-
˝eli po zwolnieniu ze s∏u˝by, pomimo
spe∏nienia warunków do nabycia pra-
wa do emerytury wojskowej, zg∏osi∏
wniosek o przyznanie emerytury z ty-
tu∏u podlegania ubezpieczeniom spo-
∏ecznym.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6,
kwot´ nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek przekazuje si´ niezw∏ocznie na
podstawie zawiadomienia przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o naby-
ciu przez ˝o∏nierza prawa do emerytu-
ry przewidzianej w ustawie z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych.

8. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych
sk∏adek stanowi przychody Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

9. Minister Obrony Narodowej, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i terminy przekazywania do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek,
o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, oraz
jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia pra-
wid∏owego, niezw∏ocznego wykony-
wania czynnoÊci zwiàzanych z przeka-
zywaniem tych sk∏adek.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i terminy przekazywa-
nia do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
3, 4 i 7, za ˝o∏nierzy zawodowych pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w jednostkach podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych oraz jednostki do
tego w∏aÊciwe, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia prawid∏owego
i niezw∏ocznego wykonywania czynno-
Êci zwiàzanych z przekazywaniem tych
sk∏adek.”.

Art. 161. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z póên. zm.24)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
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24) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101,
poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

———————
22) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

23) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802
i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89,
poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679,
Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56,
poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.



1) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na zakwaterowanie ˝o∏nierzy zawodowych,
pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na
podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej
sà przeznaczone osobne kwatery sta∏e, zwane
dalej „kwaterami”, pozostajàce w zasobach
Agencji, w tym równie˝ okreÊlone w art. 17
pkt 6.”;

2) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do kwatery przys∏uguje ˝o∏nierzowi
zawodowemu, o którym mowa w art. 21
ust. 1, od dnia rozpocz´cia pe∏nienia zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej na podstawie kon-
traktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ˚o∏nierzom zawodowym pe∏niàcym zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kon-
traktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej i innym
osobom zajmujàcym kierownicze stanowi-
ska w Ministerstwie Obrony Narodowej
mo˝na przydzieliç kwater´ funkcyjnà na
czas zajmowania okreÊlonego stanowiska
s∏u˝bowego. Do kwater tych nie stosuje si´
norm powierzchni mieszkalnej. ˚o∏nierz
otrzymujàcy kwater´ funkcyjnà mo˝e zacho-
waç prawo do dotychczas zajmowanej kwa-
tery. Przepisy art. 36 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

3) w art. 23:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. ˚o∏nierz zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej, którà pe∏ni∏ na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, zachowuje, z za-
strze˝eniem ust. 2, prawo do kwatery, je˝eli
naby∏ uprawnienia do:

1) emerytury wojskowej,

2) wojskowej renty inwalidzkiej.

2. ˚o∏nierz zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej, którà pe∏ni∏ na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, je˝eli nie naby∏
uprawnieƒ do emerytury wojskowej lub
wojskowej renty inwalidzkiej, w przypadku
wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego za-
wodowej s∏u˝by wojskowej przez w∏aÊciwy
organ z powodu rozformowania jednostki
wojskowej lub zmniejszenia stanu etatowe-
go w korpusie kadry zawodowej Si∏ Zbroj-
nych albo gdy uleg∏o likwidacji stanowisko
s∏u˝bowe, które ˝o∏nierz zajmowa∏, zacho-
wuje prawo do zajmowanej kwatery. W tym
przypadku przepisu art. 58 ust. 5 nie stosuje
si´.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ˝o∏nierza zawodowego pe∏niàcego zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontrak-

tu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, spe∏niajàcego
warunki wymagane do uzyskania emerytu-
ry wojskowej lub wojskowej renty inwalidz-
kiej, oraz ˝o∏nierza, o którym mowa
w ust. 2,”;

4) w art. 24 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Przydzia∏ kwatery mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
w okresie pe∏nienia zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝-
by sta∏ej.

4. Je˝eli do czasu zwolnienia z zawodowej s∏u˝by
wojskowej pe∏nionej na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej ˝o∏nierzowi nie przy-
dzielono kwatery lub nie wyp∏acono ekwiwa-
lentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z dniem
zwolnienia ze s∏u˝by wyp∏aca si´ mu ten ekwi-
walent. Przepis art. 47 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

5) w art. 25 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. ˚o∏nierz zwolniony z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej pe∏nionej na podstawie kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by terminowej zachowuje upraw-
nienia do Êwiadczenia, o którym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 2, je˝eli zachodzà okoliczno-
Êci okreÊlone w art. 23 ust. 1 pkt 2. Prawo to
przys∏uguje przez czas posiadania uprawnieƒ
do wojskowej renty inwalidzkiej, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ przez okres najmu lokalu mieszkalne-
go zajmowanego w dniu zwolnienia ze s∏u˝by.

2. W razie Êmierci ˝o∏nierza zawodowego pe∏nià-
cego zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podsta-
wie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej,
którego Êmierç pozostaje w zwiàzku ze s∏u˝bà
wojskowà, prawo do Êwiadczenia, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, nabywajà cz∏onko-
wie rodziny uprawnieni do wojskowej renty
rodzinnej, je˝eli Êwiadczenie to by∏o wyp∏aca-
ne ˝o∏nierzowi przed Êmiercià. Prawo to przy-
s∏uguje przez czas posiadania uprawnieƒ do
wojskowej renty rodzinnej po ˝o∏nierzu, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres najmu lokalu
mieszkalnego dotychczas zajmowanego.”;

6) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej kwatery
przys∏ugujàcej ˝o∏nierzowi zawodowemu
uwzgl´dnia si´ zajmowane stanowisko s∏u˝bo-
we oraz stan rodzinny. Norma powierzchni
mieszkalnej przys∏ugujàca osobie uprawnionej
do kwatery z jednego tytu∏u wynosi 7—10 m2.”;

7) w art. 41 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wypowiedzia∏ stosunek s∏u˝bowy zawodowej
s∏u˝by wojskowej i cià˝y na nim obowiàzek
zwrotu kosztów poniesionych przez wojsko
na jego nauk´, chyba ˝e zachowa∏ prawo do
kwatery na podstawie art. 23 ust. 1,”;

8) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ˚o∏nierze zwolnieni z zawodowej s∏u˝by woj-
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skowej pe∏nionej na podstawie kontraktu na
pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, którzy nie zachowujà
prawa do kwatery, cz∏onkowie rodzin zmar∏ych
˝o∏nierzy oraz emerytów i rencistów wojsko-
wych, którzy nie nabywajà prawa do kwatery,
oraz inne osoby, których prawo do kwatery
wygas∏o, mogà zamieszkiwaç w dotychczaso-
wym lokalu na podstawie umowy najmu za-
wartej z dyrektorem oddzia∏u terenowego
Agencji. Osoby te wnoszà op∏aty odpowiadajà-
ce kosztom eksploatacji i remontów lokalu
mieszkalnego w tym budynku. Je˝eli osoby te
odmawiajà zawarcia umowy, podlegajà przy-
musowemu przekwaterowaniu do lokalu so-
cjalnego na ich koszt.”;

9) w art. 47 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku gdy cià˝y na nim obowiàzek
zwrotu kosztów poniesionych przez wojsko na
jego nauk´ — w ca∏oÊci,”;

10) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Âwiadczenie finansowe umo˝liwiajàce po-
krycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego
przys∏uguje:

1) ˝o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podsta-
wie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej:

a) posiadajàcemu cz∏onków rodziny, któ-
rych uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu
przys∏ugujàcej mu powierzchni miesz-
kalnej kwatery, je˝eli Agencja nie mo˝e
mu przydzieliç odpowiedniej kwatery
lub zapewniç tymczasowego zakwate-
rowania z rodzinà,

b) nieposiadajàcemu cz∏onków rodziny,
je˝eli Agencja nie mo˝e mu przydzieliç
odpowiedniej kwatery lub zapewniç
zakwaterowania w internacie,

2) ˝o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podsta-
wie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by termi-
nowej, posiadajàcemu cz∏onków rodziny
w rozumieniu art. 26 ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadczenie finansowe nie przys∏uguje ˝o∏-
nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kon-
traktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, je˝eli otrzy-
ma∏ ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 2.”;

11) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ˝o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontrak-
tu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej,

2) ˝o∏nierzowi zawodowemu pe∏niàcemu zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontrak-
tu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej,”;

12) w art. 52 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Na wniosek ˝o∏nierza zawodowego pe∏niàcego
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej, uprawnio-
nego do zakwaterowania w internacie, dyrek-
tor oddzia∏u terenowego Agencji mo˝e tym-
czasowo zakwaterowaç go, wraz z cz∏onkami
rodziny uwzgl´dnianymi przy ustalaniu przy-
s∏ugujàcej powierzchni mieszkalnej kwatery,
w kwaterze zast´pczej.

3. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji mo˝e,
w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci, zakwatero-
waç ˝o∏nierza zawodowego pe∏niàcego zawo-
dowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontrak-
tu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej, posiadajà-
cego cz∏onków rodziny, w innym pomieszcze-
niu mieszkalnym wykorzystywanym na zakwa-
terowanie tymczasowe.”.

Art. 162. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.25))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 324 w § 1 uchyla si´ pkt 1;

2) uchyla si´ art. 325;

3) art. 328 otrzymuje brzmienie:

„Art. 328. Sàd mo˝e orzec degradacj´ tylko wobec
osoby, która w chwili pope∏nienia czynu
zabronionego by∏a ˝o∏nierzem, chocia˝-
by przesta∏a nim byç w chwili orzeka-
nia.”;

4) art. 332 otrzymuje brzmienie:

„Art. 332. § 1. W razie orzeczenia za zbiegajàce si´
przest´pstwa pozbawienia praw
publicznych i degradacji lub wyda-
lenia z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej sàd orzeka tylko pozbawienie
praw publicznych.

§ 2. W razie orzeczenia za zbiegajàce si´
przest´pstwa degradacji oraz wy-
dalenia z zawodowej s∏u˝by woj-
skowej sàd orzeka tylko degrada-
cj´.”;

5) w art. 338 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje si´ do ˝o∏nierzy
zawodowych, okresowej s∏u˝by wojskowej
oraz nadterminowej zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, a tak˝e do oficerów i podoficerów 
rezerwy odbywajàcych çwiczenia wojsko-
we.”.
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25) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r.

Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142.



Art. 163. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.26)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 233 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oficerów,”;

2) art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237. W razie orzeczenia wobec ˝o∏nierza wy-
dalenia z zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub degradacji sàd zarzàdza wykonanie
orzeczonego Êrodka przez w∏aÊciwego
dowódc´ oraz zawiadamia o treÊci orze-
czenia odpowiedni w sprawach kadro-
wych organ wojskowy.”.

Art. 164. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dys-
cyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370
i Nr 240, poz. 2052) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 7 w ust. 1 uchyla si´ pkt 6;

2) w art. 8 uchyla si´ ust. 6;

3) w art. 22 w ust. 1 uchyla si´ pkt 7 i 8;

4) uchyla si´ art. 27;

5) w art. 59 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wymienionà w pkt 9 — prze∏o˝ony dyscypli-
narny zajmujàcy stanowisko s∏u˝bowe nie
ni˝sze ni˝ dowódca jednostki wojskowej,”,

b) uchyla si´ pkt 4;

6) w art. 65 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej, stu-
dentów i absolwentów szkó∏ wy˝szych odby-
wajàcych przeszkolenie wojskowe, ˝o∏nierzy
rezerwy odbywajàcych çwiczenia wojskowe
i okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz ˝o∏nierzy
nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej,
a tak˝e kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych
oraz szeregowych zawodowych i podoficerów
zawodowych — odpowiednio podoficer zawo-
dowy lub oficer zawodowy,”;

7) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kar´ dyscyplinarnà, o której mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1, 2 i 9, uwa˝a si´ za wykonanà
z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.”;

8) w art. 99 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2.

Art. 165. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.27)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) pracownicy — rozumie si´ osoby zatrudnione
w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz
˝o∏nierzy zawodowych, ˝o∏nierzy odbywajà-
cych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà, ˝o∏nierzy odbywajàcych okresowà s∏u˝b´
wojskowà, funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Gra-
nicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — z wy-
jàtkiem pe∏niàcych s∏u˝b´ kandydackà — oraz
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wi´-
ziennej i S∏u˝by Celnej,

3) wynagrodzenia — rozumie si´ wynagrodzenia
i inne Êwiadczenia wynikajàce ze stosunku
pracy osób zatrudnionych w jednostkach,
o których mowa w pkt 1, oraz uposa˝enia, na-
grody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe
uposa˝enia roczne, a tak˝e zapomogi przys∏u-
gujàce na podstawie odr´bnych ustaw ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom, o których mowa
w pkt 2,”;

2) w art. 5 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ˝o∏nierze zawodowi i funkcjonariusze, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 2;”;

3) po art. 29e dodaje si´ art. 29f w brzmieniu:

„Art. 29f. Przez ˝o∏nierzy zawodowych, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. c), rozumie si´
równie˝ ˝o∏nierzy odbywajàcych nadter-
minowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà,
którzy rozpocz´li odbywanie tej s∏u˝by
przed dniem 1 lipca 2004 r.”.

Art. 166. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o odpo-
wiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 89,
poz. 967) w art. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ˝o∏nierzu — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierza
w czynnej s∏u˝bie wojskowej, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750) i w ustawie z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673
i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750);
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26) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 1997 r. Nr 160,

poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,
poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, 
z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151,
poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061
i Nr 142, poz. 1380.

———————
27) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.  z 2000 r.

Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080
i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152,
poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 166, poz. 1609.



2) uposa˝eniu przys∏ugujàcym ˝o∏nierzowi — na-
le˝y przez to rozumieç uposa˝enie zasadnicze,
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝-
ne ˝o∏nierzowi w dniu wyrzàdzenia szkody,
o którym mowa odpowiednio w ustawie z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nie-
rzy zawodowych i w ustawie z dnia 17 grudnia
1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy niezawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679
oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179,
poz. 1750),”.

Art. 167. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o Êwiadczeniach odszkodowawczych przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku
ze s∏u˝bà wojskowà (Dz. U. Nr 83, poz. 760) w art. 2
w ust. 2 uchyla si´ pkt 1.

Art. 168. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojsko-
wych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1326) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej wyznacza Szefa
WSI i jego zast´pców spoÊród ˝o∏nierzy zawo-
dowych pe∏niàcych zawodowà s∏u˝b´ wojsko-
wà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by
sta∏ej.”.

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe, dostosowujàce i koƒcowe

Art. 169. Sprawy wszcz´te, lecz niezakoƒczone
ostatecznà decyzjà przed dniem 1 lipca 2004 r., prowa-
dzi si´ nadal wed∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 170. 1. ˚o∏nierze zawodowi pe∏niàcy w dniu
30 czerwca 2004 r. zawodowà s∏u˝b´ wojskowà jako:

1) sta∏à — stajà si´ z mocy prawa ˝o∏nierzami zawo-
dowymi pe∏niàcymi s∏u˝b´ na podstawie kontrak-
tu na pe∏nienie s∏u˝by sta∏ej;

2) kontraktowà — stajà si´ z mocy prawa ˝o∏nierzami
zawodowymi pe∏niàcymi s∏u˝b´ na podstawie
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ na okres, na jaki zosta∏ zawarty do-
tychczasowy kontrakt.

2. ˚o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, nie przy-
s∏uguje prawo do zasi∏ku, o którym mowa w art. 82,
z wyjàtkiem ˝o∏nierzy, którzy na podstawie dotychcza-
sowych przepisów nie otrzymali zasi∏ku na zagospo-
darowanie.

3. ˚o∏nierzom zawodowym, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, organy uprawnione do wyznaczenia na
stanowiska s∏u˝bowe wymienione w art. 44 ust. 1 i 2
dor´czà decyzje o wyznaczeniu z dniem 1 lipca 2004 r.
na stanowiska s∏u˝bowe.

4. ˚o∏nierzy zawodowych, w stosunku do których
decyzje o wyznaczeniu na stanowiska s∏u˝bowe sta∏y
si´ ostateczne, uznaje si´ za ˝o∏nierzy, którzy z dniem

1 lipca 2004 r. obj´li stanowiska s∏u˝bowe, na które zo-
stali wyznaczeni.

Art. 171. ˚o∏nierze zawodowi, którzy w dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy wchodzà w sk∏ad orga-
nów spó∏ek, innych przedsi´biorców oraz fundacji,
uczestniczà w pracach tych organów na zasadach
obowiàzujàcych przed dniem 30 czerwca 2004 r., nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.

Art. 172. 1. ˚o∏nierza zawodowego, który w dniu
30 czerwca 2004 r. spe∏nia∏ okreÊlone w dotychczaso-
wych przepisach wymagania do zajmowania stanowi-
ska s∏u˝bowego o okreÊlonym stopniu etatowym,
uwa˝a si´ za spe∏niajàcego warunki do wyznaczenia
na to samo lub równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

2. ˚o∏nierza zawodowego posiadajàcego w dniu
30 czerwca 2004 r. tytu∏ oficera dyplomowanego trak-
tuje si´ jako ˝o∏nierza posiadajàcego tytu∏ równorz´d-
ny tytu∏owi zawodowemu magistra.

3. Absolwentów wy˝szych szkó∏ wojskowych, któ-
rzy rozpocz´li studia przed dniem 1 lipca 2004 r.,
w przypadku gdy obowiàzujàcy w tych szko∏ach pro-
gram nauczania nie przewidywa∏ uzyskania przez nich
tytu∏u zawodowego magistra (równorz´dnego), mia-
nuje si´ na stopieƒ wojskowy podporucznika (podpo-
rucznika marynarki) i wyznacza na stanowiska s∏u˝bo-
we pomimo niespe∏niania wymogów w zakresie wy-
kszta∏cenia.

4. Absolwentów Wojskowego Liceum Muzyczne-
go, którzy ukoƒczà to liceum po dniu 1 lipca 2004 r.,
mianuje si´ na stopieƒ wojskowy kaprala (mata), z za-
strze˝eniem ust. 5.

5. Absolwenci, o których mowa w ust. 4, którzy po-
siadajà wy˝szy stopieƒ wojskowy od stopnia kaprala
(mata), koƒczà Wojskowe Liceum Muzyczne w stop-
niu, jaki posiadajà.

Art. 173. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà w okresie próbnym mo˝e oÊwiad-
czyç na piÊmie, najpóêniej w terminie do dnia 31 lipca
2004 r., o zamiarze rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego.
W takim przypadku z dniem up∏ywu okresu próbnego
˝o∏nierza zawodowego zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝-
by wojskowej.

Art. 174. 1. ˚o∏nierz zawodowy przeniesiony na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 189:

1) do rezerwy kadrowej — pozostaje nadal w tej re-
zerwie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca okresu, na
jaki zosta∏ do niej przeniesiony;

2) w stan nieczynny — pozostaje nadal w tym stanie,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca okresu, na jaki zo-
sta∏ do niego przeniesiony;

3) do dyspozycji — pozostaje nadal w dyspozycji, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca okresu, na jaki zosta∏ do
niej przeniesiony, z zastrze˝eniem ust. 3.
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2. ˚o∏nierzy zawodowych, o których mowa
w ust. 1, je˝eli nie zostali wyznaczeni na stanowiska
s∏u˝bowe po up∏ywie odpowiedniego okresu, o któ-
rym mowa w ust. 1, zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by
wojskowej z dniem up∏ywu tego okresu.

3. Je˝eli ˝o∏nierz zawodowy pozostaje w dyspozy-
cji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, d∏u˝ej ni˝ dwanaÊcie
miesi´cy, jego zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej nast´puje z mocy prawa z dniem 31 lipca 2004 r.

Art. 175. 1. Przepisu art. 31 nie stosuje si´ do ˝o∏-
nierza zawodowego pe∏niàcego w dniu 1 lipca 2004 r.
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà, posiadajàcego ni˝szy
stopieƒ wojskowy od stopnia etatowego stanowiska
s∏u˝bowego, które zajmuje.

2. ˚o∏nierz zawodowy, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. mo˝e byç:

1) mianowany do stopnia wojskowego odpowiadajà-
cego stopniowi etatowemu zajmowanego stano-
wiska s∏u˝bowego, z zastrze˝eniem ust. 3;

2) wyznaczony, za jego zgodà, na stanowisko o stop-
niu etatowym odpowiadajàcym posiadanemu
przez ˝o∏nierza stopniowi wojskowemu.

3. W przypadku gdy ró˝nica mi´dzy posiadanym
przez ˝o∏nierza zawodowego stopniem wojskowym
a stopniem etatowym stanowiska s∏u˝bowego, które
zajmuje, jest wi´ksza ni˝ jeden stopieƒ, wówczas mia-
nowanie ˝o∏nierza zawodowego mo˝e nast´powaç nie
cz´Êciej ni˝ raz w roku, pod warunkiem posiadania
przez niego pozytywnej opinii specjalnej wydanej na
t´ okolicznoÊç.

4. Je˝eli mianowanie lub wyznaczenie, o którym
mowa w ust. 2, nie nastàpi∏o, ˝o∏nierza zwalnia si´
z zawodowej s∏u˝by wojskowej z mocy prawa z dniem
1 stycznia 2007 r.

Art. 176. 1. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w dniu 1 lipca 2004 r., posiadajà-
cy wy˝szy stopieƒ wojskowy od stopnia etatowego
stanowiska s∏u˝bowego, które zajmuje, w terminie do
dnia 31 grudnia 2006 r.:

1) jest wyznaczany na stanowisko o stopniu etato-
wym odpowiadajàcym posiadanemu przez niego
stopniowi wojskowemu lub

2) zajmuje dotychczasowe stanowisko, po z∏o˝eniu
przez niego pisemnej zgody na wyst´powanie, po-
czàwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., w czasie wyko-
nywania obowiàzków s∏u˝bowych w oznaczeniu
stopnia wojskowego odpowiadajàcego stopniowi
etatowemu zajmowanego stanowiska.

2. Je˝eli wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, nie nastàpi i ˝o∏nierz zawodowy nie z∏o˝y
oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ˝o∏nierza
zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by wojskowej z mocy
prawa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 177. 1. ˚o∏nierz zawodowy pe∏niàcy zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà w dniu 1 lipca 2004 r., którego
stanowisko s∏u˝bowe zosta∏o zaszeregowane do sta-
nowiska s∏u˝bowego w korpusie szeregowych zawo-
dowych, mo˝e pe∏niç s∏u˝b´, po z∏o˝eniu pisemnej
zgody, na zmienionym stanowisku, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Do ˝o∏nierzy, o których mowa w ust. 1, po dniu
1 stycznia 2007 r. przepis art. 176 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 178. 1. ˚o∏nierze zawodowi, którzy nie zostali
wyznaczeni z dniem 1 lipca 2004 r. na stanowiska s∏u˝-
bowe, do czasu obj´cia stanowiska s∏u˝bowego, oraz
˝o∏nierze pozostajàcy w tym dniu w dyspozycji w∏aÊci-
wego organu, w rezerwie kadrowej i w stanie nieczyn-
nym z prawem do uposa˝enia, otrzymujà od tego dnia
uposa˝enie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym, nale˝ne za miesiàc czerwiec 2004 r., zwalo-
ryzowane Êredniorocznym wskaênikiem wzrostu wy-
nagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej ustalo-
nym w ustawie bud˝etowej na dany rok.

2. ˚o∏nierzom zawodowym, którzy od dnia 1 lipca
2004 r. po raz pierwszy obj´li stanowiska s∏u˝bowe na
zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie, których
uposa˝enie zasadnicze, wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym, za miesiàc lipiec 2004 r., ustalone wed∏ug
zasad okreÊlonych w niniejszej ustawie, b´dzie ni˝sze
od uposa˝enia otrzymanego za miesiàc czerwiec
2004 r., zwaloryzowanego wskaênikiem wzrostu wyna-
grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej ustalonym
w ustawie bud˝etowej na 2004 r., do czasu uzyskania
wy˝szego uposa˝enia na tym stanowisku wyp∏aca si´
dodatek wyrównawczy w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy
porównywanymi uposa˝eniami.

Art. 179. 1. ˚o∏nierzom zawodowym posiadajàcym
stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego
bosmanmata), sier˝anta sztabowego (bosmana szta-
bowego), starszego sier˝anta sztabowego (starszego
bosmana sztabowego), m∏odszego chorà˝ego sztabo-
wego (m∏odszego chorà˝ego sztabowego marynarki)
i chorà˝ego sztabowego (chorà˝ego sztabowego ma-
rynarki), je˝eli nie zostali mianowani na wy˝szy sto-
pieƒ wojskowy, zachowuje si´ posiadane stopnie do-
˝ywotnio.

2. Przepisy art. 176 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 180. 1. ˚o∏nierze rezerwy wchodzàcy w sk∏ad
korpusu chorà˝ych z mocy prawa wchodzà w sk∏ad
korpusu podoficerów. Z dniem 1 lipca 2004 r. chorà-
˝ych rezerwy mo˝na wyznaczaç na stanowiska s∏u˝bo-
we przewidziane w etatach jednostek wojskowych dla
podoficerów, a w przypadkach uzasadnionych potrze-
bami Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na stano-
wiska przewidziane dla oficerów m∏odszych.

2. ˚o∏nierzom rezerwy posiadajàcym stopnie woj-
skowe starszego plutonowego (starszego bosmanma-
ta), sier˝anta sztabowego (bosmana sztabowego),
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starszego sier˝anta sztabowego (starszego bosmana
sztabowego), m∏odszego chorà˝ego sztabowego
(m∏odszego chorà˝ego sztabowego marynarki) i chorà-
˝ego sztabowego (chorà˝ego sztabowego marynarki),
je˝eli nie zostali mianowani na wy˝szy stopieƒ wojsko-
wy, zachowuje si´ posiadane stopnie do˝ywotnio.

3. W przypadku powo∏ania ˝o∏nierzy rezerwy,
o których mowa w ust. 2, do czynnej s∏u˝by wojskowej
wyst´pujà oni w oznaczeniu nast´pujàcego stopnia
wojskowego i sà traktowani jak ˝o∏nierze posiadajàcy
taki stopieƒ w zakresie wszelkich uprawnieƒ i obo-
wiàzków:

1) starszy plutonowy (bosman sztabowy) — plutono-
wego (bosmanmata);

2) sier˝ant sztabowy (bosman sztabowy) i starszy
sier˝ant sztabowy (starszy bosman sztabowy) —
starszego sier˝anta (starszego bosmana);

3) m∏odszy chorà˝y sztabowy (m∏odszy chorà˝y szta-
bowy marynarki) i chorà˝y sztabowy (chorà˝y
sztabowy marynarki) — starszego chorà˝ego (star-
szego chorà˝ego marynarki).

Art. 181. ˚o∏nierze zawodowi, którzy w dniu
30 czerwca 2004 r. korzystali z uprawnieƒ do dodatko-
wej powierzchni mieszkalnej osobnej kwatery sta∏ej
z tytu∏u zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego lub po-
siadanego stopnia wojskowego, zachowujà prawo do
tej powierzchni i innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
z tego tytu∏u bezterminowo.

Art. 182. ˚o∏nierze odbywajàcy na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 158, zasadniczà s∏u˝b´ woj-
skowà lub nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà, mianowani przed dniem 1 lipca 2004 r. na stopieƒ
wojskowy starszego szeregowego (starszego maryna-
rza) lub stopieƒ wojskowy w korpusie podoficerów
oraz wyznaczeni przed tym dniem na stanowiska s∏u˝-
bowe przewidziane dla starszych szeregowych (star-
szych marynarzy) lub podoficerów, nadal odbywajà
s∏u˝b´ w posiadanych stopniach wojskowych i na zaj-
mowanych stanowiskach.

Art. 183. ˚o∏nierze zwolnieni z zawodowej s∏u˝by
wojskowej przed dniem 1 lipca 2004 r., którym na pod-
stawie ustawy, o której mowa w art. 189, przys∏ugiwa-
∏o prawo do pomocy w zakresie przekwalifikowania,
doradztwa zawodowego lub poÊrednictwa pracy reali-
zowanego przez wyspecjalizowane organy, korzystajà
z pomocy okreÊlonej w art. 120 w okresie do dnia
31 grudnia 2005 r.

Art. 184. Do zawodowej s∏u˝by wojskowej w okre-
sie do dnia 31 grudnia 2010 r. mo˝e byç powo∏any
w korpusie:

1) oficerów zawodowych — ˝o∏nierz rezerwy posia-
dajàcy tytu∏ zawodowy magistra (równorz´dny),
który odby∏ szkolenie wojskowe i zda∏ egzamin na
oficera, je˝eli posiada kwalifikacje przydatne
w korpusie oficerów zawodowych, po mianowa-
niu na stopieƒ wojskowy podporucznika (podpo-
rucznika marynarki);

2) podoficerów zawodowych — podoficer nadtermi-
nowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej posiadajàcy
Êwiadectwo dojrza∏oÊci, je˝eli posiada kwalifikacje
przydatne w korpusie podoficerów zawodowych.

Art. 185. ˚o∏nierzom pe∏niàcym zawodowà s∏u˝b´
wojskowà oraz ˝o∏nierzom odbywajàcym nadtermino-
wà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà w 2004 r. wyp∏aca si´,
ze Êrodków przeznaczonych na uposa˝enia, nagrod´
rocznà w wysokoÊci, na warunkach i w trybie okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie nagród rocznych, na-
gród pieni´˝nych w formie wyró˝nienia oraz zapomóg
dla ˝o∏nierzy (Dz. U. Nr 65, poz. 770 oraz z 2002 r.
Nr 134, poz. 1131).

Art. 186. Dla celów ustalania przeci´tnego uposa-
˝enia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, przyjmuje si´
równie˝ uposa˝enia ˝o∏nierzy, którzy w dniu 1 lipca
2004 r. odbywajà nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà.

Art. 187. W razie uchylenia prawomocnego orze-
czenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe, wymierzonej przed dniem 1 lipca
2004 r., ukaranemu ˝o∏nierzowi wyp∏aca si´ utraconà
wskutek kary dyscyplinarnej cz´Êç uposa˝enia nale˝-
nego na wy˝szym stanowisku, wed∏ug stawek obo-
wiàzujàcych w dniu uprawomocnienia si´ orzeczenia,
wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 188. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10,
poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117,
poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85,
poz. 925, i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141,
poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz ustawy z dnia 17 grud-
nia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363
i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609),
które w niniejszej ustawie zosta∏y uchylone lub zmie-
nione, pozostajà w mocy do czasu zastàpienia ich
przepisami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2005 r.

Art. 189. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca
1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107,
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1,
poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

Art. 190. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem art. 4 ust. 4—6, art. 78 ust. 4,
art. 170 ust. 3, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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